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JONS EYRIICSSONAR,
Konfercnzi'áíís, Depútérafts í enu kgl. Rentukanimeri,

Bókavaröar á þvi stóra kgl. Bókasafni,

o. s. fr. o. s. fr*

Samantekin af

Handlæknir SVEINI PALSSYNI

eptir tiUilntan

Amtmanns BJARNA THORSTEINSSONAR,

og af þeim síífarstnefnda yfirséÖ og löguö,

mefc andlitismynd og rithandar sýnishorni
% %

ú t g e f i n á k o s t n a é'

ens íslenzka Bókmentafélags.

Kaupmannahöfn, 1828 .

PrentuÖ hjá S. L. Mftller.





öú andlitismynd
,
sem pessari œfisögu

fylgir, er tilbúin eptir öcfru exemplari afþeirri

gypskringlu
,
sem getifr er bls. 99, tiUieýrandi

• dóttur Kónferenzrá&sins
,
Frú Posth, pvi ein-

asta að likindúfn sem nú er heilt eptir. pó

hefir eyrgrafarinn einnig haft vi& höndiná

koparstúngu Prof. Ólavsens
,

og enn aftra

brjóstmynd failiga litgreinda á armspaung
,

tilheyrandi annari dóttur pess framli&na,

Frú Jesscn
>
en tilbúna eptir gypsmyndinni af

smámyndamálara Muller
,
sem aldrei hafdi

seð Jón Eyríksson í lifanda lifú





F o r m á 1 i.

Svo bar til, að á þeim seinustu árum, er

eg dvaldi í Kaupmannahöfn , bárust mér í

hendr nokkur handrit, snertandi æfísögu

Konferenzráðs Jóns sal. Eyríkssunar ,
hvar-

ámeðal var hans eigin uppteiknan um J>að

markverðasta í æfi hans, allt að árinu 1778.

Nokkru áðr hafði eg líka komizt yfir frum-

varp, J)ó í mörgu ófullkomið, til algjörðrar

æfisögu hans, ritað af landa okkar, Herra

Prófessor og Riddara O. Olavsen á Kongs-

bergi í Noregi, að líkindum 1789, eða um
J>ær mundir. Hafði hann ætlazt til, að hið

fyrrverandi íslenzka Lœrdómslistafelag skyldi

laga og að sér taka J>etta verk til prentunar,

í J>akklætisminníng fyrir J>ær mörgu vel-

gjörðir, er ísland og félagið sérílagi hafði

af Érichsen J>egið. En einsog J>að er al-

kunnugt, að félagsins líf og atgjörðir dofn-

uðu við Érichsens viðskilnað, svo varð ei
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2 Formáli.

,

heldr neltt úr þessu Ólavsens lofsverða'

áformi.

A þeim langa tíma, er eg þénaði í því*

konúngliga Rentukammeri
,

við danskar,

norskar og íslenzkar sakir, heyrði eg Erich-

sens svo optlega getið af mönnum í hærra

og lægra standi, hans frábæra skarpleika,

mir>ni, lærdómi, yðjusemi, ráðvendni ok em-

bættisdugnaði svo mjög á lopt haldið, að

jafnvel sneinma þá kviknaði hjá mér sá

þánki, að rita eða stuðla til að rituð yrði

æfisaga hans. Mér sýndist tilhlýðiligt
, að

einhvör Islendíngr skyldi endrnýa minn-

íng hans hér á landi
:
því hafi nokkur maðr

af hjarta og sérplægnislaust elskað sína fóstr-

jörð, aukið hennar heiðr utanlands og inn-

an með frábærum lærdómi og dugnaði

,

leitazt við að styðja og betra hennar fall-

völtu velmegun, og án manngreinarálits haldið

fram úngum gáfuðum sonum hennar; þá
var það víst Konferenzráð Jón Erichsen.

I þessum ásetníngi og til þess að kynna

mér hans lærdóm og þeinkíngarhátt, las eg

eigi einúngis allt það, sem hann hefir prentað

eptir sig látið
, heldr líka margt annað

óprentað, sem við ýmislig tækifæri er af

hönuin samið, og eg gat yfirkomizt. Enn
þau seinustu ár, er eg dvaldi í Kaupmanna-

höfn, þá eg helzt fann mig færan til, að
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samantaka þessa æfisögu og nokkurnveginn

var undirbúinn þartil, voru mér svo inargar

annir uppálagðar, að eg ei gat byrjað, því

síðr framkvæmt þennan ásetníng; viðJíka

var hag mínum varið nokkra stund, eptir að-

eg híngað til landö var aptr kominn, því

embættisstörf, ferðir, flutníngar og annað

þesskonar hafa leyft mér einúngis fáar, ró-

ligar frístundir. Hinsvegar vildi eg þó ekki,

að mitt áform skyldi algjörlega til hliðar

leggjast, af ótta fyrir, að jþað þá kynni burt-

hjaðna, og að eingu verða. Eg leitaði þess-

vegna, fyri nokkru síðan aðstoðar hjá Herra

Distriktskírúrgus Sveini Pálssyni
, og bað

hann að sér taka
,

at semja. þessa æfisögu,

af þeim efnum, er eg gat hönum í hendr

fengið, og sumpart sjálfr hafði undirbúiðí

Eg þekkti fáa svo vel hæfa til þessa verks

sem hann, því bæði er lærdómr hans og

greind, líka hans lipri íslenzki stýll að margra

dómi framúrskarandi. Fyri bón mína og

elsku til síris föðurlands — því oldúrlgis

ekkert annað knúði hann þartil — tók hann

þetta erfiði að sér, og Íeíddi það til lykta,

óhraustr að heilsu og mörgum önnum kaf-

inn, von minni fljótar eitisog þannig, að

bæði eg og að minni meiníngu allir þeir, er

elska Erichsens minníngu, eiga hönum beztu

þökk þarfyrir að kunna. Sjálfr hefi eg síðan

l 2



4 FormálL

tvívegls yfirfarið þetta verk, klpt íir því,

bætt þarvið, og lagað það, í efnisins orðu ok
niðrraðan, sem mér sýndist bezt henta; enn

hvað sjálfan stýlinn snertir,
J>á hefi eg mjög

svo lítið umbreytt hönum, og jafnvel þar,

hvar eg hefi leyft mér nokkra umbreytíng,

veit eg eigi, hvört Herra Pálssonar eða mitt

betra sé
;

|>ví miklu æfðari og greindari er

hann í slíkum málum enn eg.

J>au markverðustu efni, af hvörjum verk

J>etta er samið, eru': 1. áðrnefnt æfisögu-

brot Érichsens sjálfs, ok frumvarp til hennar

algjörðrar af Prófessor Olavsen. 2. Ymis-

ligar upplýsíngar meðdeildar af Stiptprófasti

M. Magnússyni ,
Sýslumanni J. J6hnsonius

y

(sem nú báðir eru sálaðir)
,
sem og af öðr-

um fleirum, er í lifanda lífi þekktu Érichsen,

hans sinnisfar, lífernismáta , hvörsdagliga

hegðan og annað þesskonar. 3. Mínar eigin

uppteiknanir ,
bæði hér og í Kaupmanna-

höfn, snertandi æfi Érichsens, teknar sum-

part af prentuðum bókum, er nefna hann

og verk hans,- sumpart af góðra og að öllu

leiti trúverðugra manna sögn, J>ó svo, að

úr öllum J>essum hjálparmeðölum er J>að

eitt valið, sem að líkindum eigi getr verið

neinum hér eða erlendis til ój>ægðar, eða

ásteytíngar ; og 4. ættartala Érichsens (meðal

fylgiskjalanna nr. 1.) af Herra Biskupi St.
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Jónssyni
,
að lltlu einu þartil lögðu af þeim

frændum Erichsens, Benedikt presti Sveinssyni

að Hraungerði og Brynjólfi presti Arnasyni

að Lángholti.

Hvað söguna sjálfa enn fremr áhrærir, þá
hefir bæði Herra S. Pálsson og eg leitazt ^iið,

að gjöra hana svo sanna
,

hlutdrægnislausa

og fróðliga
,
sem við höfðum bezt vit á, og

efnin leyfðu. þessvegna höfum við að mestu

leiti leidt hjá okkr lof og last, enn skrásett

atburðina einsog við vissum J>á annaðhvört

sanna, eða að líkindum ei ósanna, og eigi ein-

úngis
J>á

atburði, er snertu Érichsens eigin

persónu, heldr líka |>á er í einu og öðru máske

hafi verkað J>aruppá, hönum til ógleði eðr

ánægju. I J>essu tilliti höfum við sumstaðar

vikið á eitt ok annað í ástandi lærðra hluta,

á meiníngar lærðra manna og annað J>ess-

konar um J>ær mundir, líka af J>ví að J>að

er fróðligt og íhugunarvert að vita, hvörnig

merkustu menn hvörrar tíðar hafa dæmt um
vísindi ok áríðandi mannligar framkvæmcl-

ir. Stýlinn höfum við leitazt við að láta vera

hreinan, auðskilinn og fljótandi, án allrar

J>víngunar og tilbreytni, bæði vegna J>ess,

að E. sjálfr hafði vaKð sér í íslenzku J>enn-

an nátturliga og eðli ísienzkunnar svo öld-

úngis samboðna ritsmáta, sem ok af því, að

hann mun leingi hvervetna bezt skarta.
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Agrlp af J>elm snotra formála, er Pró-

fessor og Riddari Olavsen heíir sett fyrír

frainan ofannefndt frumvarp tll æfisögu Erich-

sens, lagað og, hvað stýlinn snertir, endr-

bætt af Herra S. Pálssyni, virðist ei ótilhlýð-

iligt, að teingja hérvið. þetta ágrip hljóðar

rþannig

:

«Svá var Uleifr biskup fóstri minn: —
uorð Jóns biskups á Hólum — hann var

i(mama vœnstr ok manna hyggnastr: þá mœltu
«þciry er vi& hann rœddu: hverr gat nú hans ?

(íhann svaraði: þá kemr mer hann jafrian

J hugy er ek heyri gófrs manns getit
y því

(ísvá reyndum ver hann”
Kristnisaga, bls. 140.

ctKunnugt er J>að almenníngi, hve mik-

uinn hug landar vorir á fyrri öldum lögðu

uá, og hvörsu lagið þeim var, að bóksetja

umarkverða tilburði; að smíða sagnarit Ianda

uog rikja
, konúnga og jarla, hernaðar og

tibardaga; líka svo að rita um siði ok hætti

uútlendra þjóða, og æfisögur göfugra manna
uog tiginna. Yerðr jþví ekki neitað, að |>eir

ui þessu efni hafa ei afkastað nokkruin mun
uminna, enn hvörr önnur þjóð í Norðralf-

Uunni um sömu mundir, og að þeir hafa af-

r

}•
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úr'ekað sér og föðurlandl voru, með þelm

Usæmdarstörfum,Jþann orðstýr, er leingi hefir

4k
glaðliga skinið, og aldrei mun áskyggja,

umeðam fræði og kunnátta eru í nokkrum

Uinetum. Með þessari yðn hafa þeir það

4táunnið, að Island, hvörju náttúran varpaði
’

cafsíðis út frá öðrum meginlöndum lángt í

ctnorðrið, er nú þekkt af velfleirstum upp-

ctlýstum þjóðum, og talið meðal siðaðra þjóð-

Cllanda, og varð það jafnvel á undan mörg-

ctum þeim. þeir yðkuðu þessar bókmentir,

umeðan frjáls andi í ókúguðu brjósti hvatti

util nytsamra sæmdarverka; meðan jöfn vel-

ctgengni manna ámilli viðhélzt., og hjálpaði

ctöllu góðu fyrirtæki á legg; meðan landið

var í blóma sínum
, og meðan stjórnin var

hjá þjóðinni sjálfri. þeirra tilgángr var:

clað geyma handa niðjum sínum þekkíng
J>á,

cter sjálfir J>eir höfðu um önnur lönd, J>eirra

ct
siðu og annað J>araðlútandi

,
hvað J>eir

ctálitu J>ví nauðsynligra, sem land J>að J>eir

uíbjuggu, var fjarlægara samkvæmi annara

tiJ>jóða, og J>enna fróðleik hinn einasta veg,

cttil að forða J>eim frá, að gjörast ósiðað

ttfólk, er hvorki J>ekkti skyldu sína móti

uguði né föðurlandinu. Mörg önnur, sum-

upart smágerðari og staðminni fræði, hafa að

ttsönnu uppkomið síðan í landi voru; 'enn

uhin áörnefnda góða og nytsaina íj>rótt:

U
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itað rlta Sagnafrœfri, sýnist ekki að öllu leiti

ti
hafa haldið sínum jöfnuði; væri Jm ósk-

itandi, að sú kostuliga yðn yrði vakin á ný,

itog löndum vorum gefin sannsögul ágrip af

ic
æfisögum merkustu manna, innlendra sem

itútlendra, hvörra dygð og mannkostir helzt

itframmúrskara ;
má tilgeta, J>að mætti upp-

itörfa landsins úngdóm til laungunar eptir að

itgánga sama veg, og sýna hönum hvörnin

itsig skyldi framrekja, á lífsins marglögðu

itferlum, til að ná enum eina og æðsta aðals-

4 titli, sem er að heita gó&r borgari, gagn~

<(
samr me&limr af felagi pvi, matfr lifir I,

uog trúr pegn kóngi sínum.
9>

u|>etta knúði mig til að bjóða enu kon-

itúngliga isL Lœrdómslistafelagi forðum rit-

it
líng J>ennan, sem inniheldr ágrip af œfisögu

«hins fyrsta forscta J>ess — og einasta er

itsvo má heita — sál. Konferenzráðs Jóns

<gEyrikssonar,
einsog J>að, að miklu leiti eptir

ithans eigin handriti, prentað finnst í Worms

uLexíconi yfir lœrd'a menn, hvaðan J>að aptr

it
pr tekið og innfært, í J>ær Berlingiskufrœdi-

L
frettir fyrir árið 1788, nr. 12. Sneri eg á ís-

ttlenzka túngu J>ví, sem á nefndum síðara stað

ttfinnst um hann ritað, og jók með stöku at-

tt
hugasemdum, er sjálfr vissa eg, sem í sam-

ítfeld 5 ár kom dagliga í hans hus, sá gjörðir
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uhans, og hlýddi hans orðræðum. Eg vlssl

ueíngan, sem félaginu var skyldara ok sæmra

uað heiðra með eptirmæli enn hann, sökum

uJ>ess að:

ul. Attí það hönum að J>akka tilveru

usína, og fræga framför í uppvextínum, og

uaf hönum leiddi, má kalla, allt það góða sem

ufélagið gjörði, eðr gaf hugvekju um að

ugjöra”

u2. Hjá hönum höfðu sambýli, af flest-

Uum ef ekki öllum Islenzkum
,
sem eg hefi

uJ>ekkt, fleirstir mannkostir, en færstir brest-

uir, svo að lífemi hans og dagfar mátti heita

uregla, hvörjum góðum manni eptir að

ubreyta.”

u3. Varð viðskilnaðr hans svo snöggr og

uvoveifligr, að hann -— sem margt annað —

•

uer hugvekja um : að þótt lukka og metorð

usýnist blíð og fögr, er J>ó hvorttveggja

unærsta hverfult, og hún reiðubúnust að

usnúa við oss bakinu í sama vetfángi, sem

uandlit hennar brosir sem hýrast, enn um-

ufram allt: að mannligr breyskleiki aldrei við

tfcOss skílji, hvörsu sem vér hraustir sýnumst

uog fullkomnir.
1
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ct4. Mætti ]>að virðast hyrðu- og ræktar-

Jeysi hjá oss löndum hans, ef vér ekki teld-

Uum lífsögu ]>essa öldúngs útá Island, eðr

wlétum oss þarí miðr fara enn Dönum, hverj-

ttum lagið er að þekkja og launa dygð og

ttdugnað9
og ritað hafa æfiminnínghans, enn

t4J>ó hann , hvað fæðínguna snertir
,

væri

ltmeðal þeirra útlendíngr.”

ctHvorki er eg ]>ess umkominn, og ekki

ltheldr er ]>að ásetníngr minn, að semja um

cthann lofræðu, heldr einúngis sá, er nú hefir

, teg ávikið að framan; hitt er bæði mér um
ttmegn, og ]>ess von, að ]>að gjörði einhvör

ttsá annar, sem betri hefir ]>ar faung á enn

tteg, og fyrir þá skuld hefir eg dregið svo

ctlengi að leggja fyrstu hönd á ritlíng ]>ennan;

tt
nú eg ]>ykist þarum úrkula vonar, legg eg

tt
fram ]>að litla, sem eg hafði til, og beið-

tt
ist: að nærgætinn lesari leggi á línkindar-

tt
dóm, ]>ótt eigi sé svo skráð sem skyldi, og

ttsjalfr vilda eg!.

uJ>egar Frœú'a - dœmendr í Kaupmanna-
f

tt
höfn hafa sagt upp dóm sinn ylir vors

wframmlidna riti : Jóns Loptssonar Encómíast
,

aí fróðleiks fréttablaði sínii, fyrir árið 1788

ttnr. 12, fara ]>eir fram og hefja hans æfi-

tí
ágrip á ]>ennan hátt: uVœr höfum byrjaft
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ua(Y gefa svo fullkomna skírslu
,
sem tök á

cJi'fiun ,
um pá af vörum lærtfu lanásmönn

-

^uUm’y sem dautfinn hefir firrt oss $ ver álít-

ccum skyldu vora
, atf gjöra þalY framvegis,

ccþví heldr sem almeruiíngi hefir meir þókt

cckoma til ens frammlicfna
,
og því heldr sem

uvcr triíum ,
atY fleiri girnist acY vita þœr

ccýmsu lífs - hreytíngar , gegnum hverjar svá

ccsjaldfenginn matYr hefir gengicY
,

uns hann

<(skildi vicY heiminn, og endacYi sína vcgsemd-

ccarfullu Ufs-hraut. Sökum þessarar vorrar

ccSkyldu viljum ver kurmgjöra lcsaranum þacY

ccver fundicY höfum um ])ennan heicYrsvcrcYa

cjnann og óglcymanliga, i JúslizrátYs Worms

((Ixxícons 5 parts hls. 285,
og 3 parts bls. 195,

aog hœta þvi litlu vid\ sem ver sjálfir vitum
,

uásamt hreytingum þeim vitY hann framm-

ukomu, cptir það buk su kom á prent, og

usvo frv”

Eg velt eJ betr að enda þennan for-

mála enn með tveímr ei míðr snotrum

enn sönnum þátikagreinum ; er sú önnur
af Virgílíus |>annig:

Stat sua cuique dies, breve et irrrparahile

tempus

Omnibus est vitœ ,* sed famam extcndcre

factis,

Iloc virtutis opus. —
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Enn hln af Seneca svohljóðandl

:

Bonum qvod cst supprimitur, ncqvaqvam

exstingvitur ,• bona fama in tenebris pro-

prium tenet splendorem,

vonandl að flestum, ef el öllum vlrðlst J>ær

uppá þessa æfisögu í mörgu tíllltl vera vel

heimfærandl.

SkrifaÖ á Arnarstapa í jiilíó 1827.

B. Thorsteinsorz.



Æ f i s a g a

Jóns Konferenzráðs Eyríkssonar.

*

I Homafirði, í Austr-Skaptafellssýslu, á

bæ er heitir Skálafell, í Borgarhafnar

hrepp, bjó öndverðliga á 18du öld maðr sá,

er Eyríkr hét og kona hans Steinunn.
1

) Bæði

þau hjón voru, að allra rómi, með helztu

merkismönnum í almúga-röð á þeim dög-

um, einkum var hún nafnkunnug að fyrir-

taks gáfum og kvennkostum. Ekki finnst

þess með vissu getið, hvað lengi |>au bjuggu

á Skálafelli, þó hafa J>að víst verið 10 eðr 11

ár; viku J>au búferlum þaðan vorið 1738, að

Hólmi í Einholts sókn og Mýrna sveit, hvar

þau bjuggu alla tíð síðan, J)ángaðtil Steinunn

andaðist ; brá Eyríkr J)á búi sínu
, og fór að

Einholti, til teingðasonar síns, prestsins Sira

x
) Um ættartölu Eyriks ok Steinunnar

,
sjá Viöbætir,

nr. 1.
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Svelns ‘ Haldórssonar ,
en sálaðlst skönnnu

þareptir.
1

)

Oglöggt er það', hvörsu mörg börn pau

Saman áttu Eyríkr og Steinunn, hitt er víst,

að 8 náðu J>au fullorðins aldri, 4 piltar og 4
stúlkur, nefnilega: Jón eldri, Jón ýngri,

Arni, Ólafr, Anna, Kristín, Guðrún og þór-

dís.
2
)

J <5 rt Ey ríksson cldri, hvörs æfi her r it-

ast, er borinn í heiol þennan, að Skálafelli,

J>.
31ta ágústí 1728.

3

) Naut hann síðan

uppeldis í foreldra húsum að staðaldri, og

lærði J>ar að mestu leiti bóklestr og kristin-

dóm, með svo stakligum framförum, að

hann — sem menn kalla — var fermdr,

eða opinberliga staðfestr í kristnum fræðum

ár 1737, á sínu 9
íla aldrs ári; J>ví J>á var

enn ekki fermíngartími lögskorðaðr við aldrs-

5
)

Sita Sveiiin Haídórsson vigi5ist prestr til Einholts

annó 17.50, en veik J>aban, til Hranngciiiis í Arncss

sýslu 1775 ; nœr verör iiú ekki komizt dánarári þcirra

Jijóna, Eyriks og Steintmnar.

-) Um Jiessi systkin .Jóns eldra, sjá ViÖbœtir nr. 2.
* s

3
) Svo hefir ritaiS Prófessor og Riddari 01. Olavsen á

Kóngsbergi í Norcgi, og Jjví er fylgt í steinletrum

Jjeim, er Súlim og Luxdorpli settu Jiessum merkls-

manni; enn í sögubroti, rituöu af sjálfum hönum,

stendr 28, eptir ávisan frá forcldrum lians; enn á

Jjcirri ti‘3 voru áreitíanligar prestembættis bækr ( míni

-

iterlalbukr) óviöa til.
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ár, heldr námsgáfur og skynbragd lærdónH

sins. Haustið fyiir, eðr ár 1736, komu for-

eldrar hans hönum í kenn9lu til móðurbróður

hans, gáfumannsins Vigfúsa prests Jónsson-

ar, sem þá var kapellán ens gamla prestsGuð-

mundar Högnasonar að Hofi í Alptafirði;

lek þá ei ineira orð á enn svo , að hann ætti

|>ar að taka sér fram í bóklestri, læra að

skrifa og að fullu að búast undir fermíng, en

síðar kom það upp , að piltsins stöku náms-

gáfur og lærdómsfýsn mundu kveikt hafa hjá

foreldrunum laungun til frekari frama þessa

gáfaða sonar síns.
4

) Skömmu eptir komu
Jóns að Hofi, varð þar sú breytíng á, að

gamli SiraGuðmundr fékk af kapelláni sínum,

Vigfúsa presti, að fara austr að Stöð í Stöðvar-

firði, til Högna prests, sonar Sira Guðmund-
ar, og vera hönum til embættisaðstoðar í

veiki hans
,
enn sá gamli maðr undirgekkst,

að segja Jóni til um vetrinn, hvar til hann var
• •

*) £að er liaft eptir Jóni bróííur hans vngra, söm merki

uppá laungnn hans til utanbókar lœrdóms, er
J>á vár

i mestuin metum: ekki einúngis, aö hann liafi á

barnsaldri J>annig numiíf fjölda af bænnm og sálm-

um, heldr eitthvert sinn, |>á hann eignazt haföi nýtt

bænakver, en ekki fékk lært JaÖ utanafi, svo fljótt

'

sem hann vildi: hafi hann tekiö JaÖ fángaráíS, aiS

rífa 1 efra 2 blöíf úr kverinu, tyggja {iau og renna

niÖr. Er þatf eingvum niðrun, J>ó um hann vcrfci

sagt
:

þegar eg var barn
}

breyUi cg sem barn %
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einkar laginn, og á hvörjum vetri plagaði að

taka únga menn til kennslu á heimili sitt. —
Bráðum komst prestr að námfýsi Jóns, og í

stað þess að æfa hann í ritníngu, lét hann

byrja latínu lærdóm. Um vorið eptir hvarfJón

aptr til foreldra sinna, sem nú höfðu búferlum

fluzt tilEinholts sóknar áMýrum íHornafirði.

J>á
varSjraþorleifrBjamason prestr tilEinholts,

var Jón |>ángað til lærdóms settr nærsta vetr,

enn haustiðl738 var hann á ný sendr móður-

bróður sínum Vigfúsa presti, hvör þá fengið

hafði Stöðvarfjarðar prestakall, að önduðum

Högna presti GuðmundarSyni ; dvaldi Jón J>ar

nærstu 4 vetr til mentunar, enn á sumrum
heima hjá .foreldrum sínum '), einsog al-

mennt tíðkast hér á landi, hvar velflestir lægri

embættamenn hljótaum sumartímann at gegna

bústörfum sem bændr, |>ó J>eir — fáeinir —
geti brúkaðvetrartímann til bamafræðíngar og

eigin anna; líka J>urfa foreldrarnir bamanna

optast við, til vinnu um sumartímann. 2
)

*) Herum kemst Erichsen sál. svo að orði, /. t% uSvona

uvarö eg strax á dnga aldri, að ferðast, optast al-

ueinn, vor og haust Jiann lánga og vegna brattra

ufjalla og stórvatna liœttuliga veg
; enn Jarmeð gafst

umér, á öndverðri æfi hentugt tilefni, aö Jekkja náð-

uarrika vernd gufcs af eigin reynslu.” Bendir {>etta

nokkuð til lians þánkafars og góöa uppeldis.

Um heimaskólamentun sina skrifar liann svo, /. e .

:

uKennsla min, einkum hjá mýðurbróður minum,
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Að liðnum þessum tíma þóktl Jón vel-

hæfr til inntöku í Skálholts skóla; enn nú

kom annað í veginn. Mag. Jón biskup Arna-

son, er þá sat að stóli í Skálaholti, hafði svo

fyrirlagt, að piltar þeir jafnvel , sem njóta

áttu fullrar ölmusu, skyldu lúka fullri með-

gjöf fyrsta árið; kom það ekki af eigingirni

biskups, heldr ætlaðist hann til, að þetta væri

reynslu- eðr próf-ár þeirra, svo ölmusan ekki

gæfist óverðugum. Eingu að síðr J)ótti

mörgum þetta kenna fremr af einræði bisk-

ups, heldr enn réttvísi, hvörrar meiníngar líka

voru foreldrar Jóns. J)au lögðu ekkért með
hönum fyrsta árið, J>ar J>au J>óktust fullviss

uframfór med slikri kostgæfni, Sém eg aldrei fæ

utilhugsaÖ án inniligustu þakklætis tilHnniilgar; |>atf

C4eitt dettr mér i lmg
,
aö minni mínu og fljótnæmi

t4
hafi nokkurnpart veriÖ misbotfitf, meö J>vi aiJ láta

44
mig læra nógu mikið utanaií, ámefcal annars Cale -

upíní Lcxlcon frá upphafi til enda, ekki afr sönnu sam*

4t
stædt, £ó svo aiJ eg vissi öll J>ess orá og málbreyt*

4t
íngardæmi utanaí

;
bættist mér þarvift grúi af glós*.

t4um og talsháttum, J>ó
mundi eg hafa náfc fastari

4t
botni í túngu þessari, hefói mínum utanaílærdóms-

4ttíma variö veriö til lestrs-æfíngar, i fleirum latínu-

4t
riturum, einkum |>ar eg fann lijá inér mikla laung-

4t
un, að laga rithátt minn eptir þeim fáu, er mér

tt|>aim tíma voru í Iiendr seldir.” Arið 1780 lét

Érichsen sál. prenta J>au snotru barnaljóð móður-

bróður síns, Sira Vigfúsa, i Kaupmannahöfn, liönuni

til verÖskuldaðs J>akklætis og endrminníngar.

2
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um, að næmi hans og ástundun mundi sigra,

eptir vitnisburðum þeirn, hann feingið hafði

frá lærifeðrum sínum
; rituðu því biskupi til

um komu hans til skólans, og án þess að

bíða svars frá biskupi, sendu piltinn haustið

1742 á leið til Skálholts, í þeirri von, að

kæmist hann þángað að eins, mundi hann

svo síðla árs valla verða gjörðr aptrreka svo

lángan veg. En á miðri leið þessari mætti

hönum afsagnarbréf fra biskupi
,
þar burtu

væri gefnar allar ölmusurnar; snéri Jón þá
aptr heimleiðis, og hafðist þann vetr við í

foreldra húsum, þar óráð virdtist, að senda

hanii, svo seint á tímum, |>ann lánga veg austr

að Stað ;
hélt þó við lærdómi sínum, og varð

hönum það til hagsmuna, að við, flutníng

þorleifs prests Bjarnarsonar
,

frá Einholti til

Hofs í Alptafirði, fékk aptr Einholt, á þessu

sama sumri, Jón prestr þórðarson *), • en

vistaðist hjá foreldrum Jóns um vetrinn að

mestu leiti. Á bessum missirum andaðist
^ A

^

Jón bískup Amason, og var jþá Jón á nærsta

J
)
Hann varÖ sííJan fáein ár kyrkjuprestr i Skálk.olti,

þareptir prestr i Hruna og prófastr í Árness sýslu^

í fleiri ár, en sittast andaíist hann prestr aií Reyni-

vÖlliun í Kjós
, árið 1789 ,

maðr álitinn vellærðr á

sinni tið; telr sál. Erichsen hönuin til gildis lik-

predikun eptir biskupsfrú, sál. GuðriÖi Gteladóttur,

sem prentuð er i Kaupinannahöfn ár 1768.
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hausti sendr á ný til skólans
, og falinn nár

skyldum frænda sínum, Einari lókáti Jóns-

s'yni; kom hann því til vegar hjá J>áveranda

stiptprófasti
,

síðan biskupi og Dr. Finni

Jónssyni og öðrum viðkomendum , að strax

var Jóni viðtaka veitt í skólann, J>ó ekki færði

hann kost með sér
,
né penínga til próf-árs-

ins; fékk hann sæti ofarliga í neðra bekk,

og fannst brátt að gáfum hinn líkvænligasti,

en bregða þókti hönum við matreiðslu og

annan aðbúnað á biskupsstólnum.
4

) Naersta

sumar lifði Jón hið síðarsta í foreldra húsum9

*) Mörgnm eldri skólagengnnm ber saman um |>aíí
7

aíí

viö lia.fi mátt bregöa skólakosti á biskupsstólunum,

allt {jáíigaötil Harbóe kom út IiíngaÖ, og gegndi afi

rniklu leiti biskupa verkuin, í norör- og suÖr-stipti,

nærst áundan Dr. Finni og Mag. HaJ;dóri Bi'ynjújfs-

«yni. Verör |>ví ekki fyrir lastmælgi tekiiS, |>ó Érich-

sen sál. fari þarum
, á gr. st.

,
svofeldum orÖum

:

a{>arámót lá við sjúlfa garöa, aÖ jeg mijin fyrra vetr

,

tt
í Skálhplts skóla, ef ekki dæi litaf, |>á {>ó —- nálig§.

<tkoÖnai5i upp af sulti ok órækt, {>ar vasapýngjan

<tvar helzt til lítthlaÖin, til aÖ eg gæti keypt mér

eg v-iÖþurfti, og jeg of fjærlægr foreldriun min-

«unj., til aÖ [>au gætu hjálpaÖ mór, enn skuldum

tt
vilda eg ekki safna. Allar viögjöröir tii fæÖis og

tt[>jónusfu voru í $annledka syo
, atf gáfuvænjigum

< t
piltum var ei viÖværf, [jvi síör rétt yæri af |>eiin

ttbetalíngr heimtaör [>arfyrir, framar e#g konánglig

ttb,QÖ vtjj^tóÖu. Nö yar dyfkeypt nóg
,

nÖ lcggja [jarviÖ

afjór sitt og hcilbrygfti í fölitrnar.”

2 2
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og veík aptr tíl Skálholts um haustíð, hvar

hann í venjuligu haustskólaprófi fékk sætí í

efra bekk.
l

) jþann vetr sat að Skálholti (og

sinn seinasta í Islandi) sá að almanna rómi til

|>e6sa dags hér góðfrægasti danski prestr og

síðan biskup, Loðvík Harbóe, hvör af Ðana-

konúngi var híngað sendr, líkt og nokkrum-

sinnum var áðr skeð, tii að álíta og endrbæta

kyrkjunnar og skólanna tilstand, að því leiti

viðkom lærdómi og siðferði, med fleiru þar-

aðlútandi; lét hann þenna vetr innfæra í Skál-

holti konúngs tilskipun af 3 mají 1743, sem

almennt hefir kölluð verið Skólqforordmng
,

og er gefin að tilstilli hans. Með þessari

tilskipun náðu allar skólasakir hér
, ásamt

kosti pilta og annari aðbúð og |>jónustu, all-

mikilli endrbót. þess er getið, að Jón strax

hafi fleirstum piltum framar, aðhylzt Harbóe

og orðið á vegi hans; að biskup hafi tékið

eptir því, og virdt hann opt viðtals, for-

vitnazt nákvæmliga um gáfur hans og nátt-

i

- — - -» - —

J
) fángaötil latintiskóli liófst á BessastÖÖnm, var skóla-

lærisveinum skipt i 2 hópa eðr leksiur, sem i Skál-

liolti kallaftist cfri bekkr og neðrí, en áHólum boiiS og

bckkr; var i Skálholti lengi aÖ framan ekkert horíJ,

til aíí skrifa við i hvörugri leksíu, en á Hólum afr

eins i hinni efri, og skrifuÖu piltar |>á almennt á

linö sinu. NeÖri bekkr var pá undir Lókáts, en hiiui

efri undir Rektors tilsögn.
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úrufar og fundizt um hvörttveggja .
l

) í miðs-

vetrar skólaprófinu þennan.vetr 1745, er

biskupj Harbóe sjálfr hélt r var Jón svo vel

að sér orðinn og svo lukkugefinn, að hann

aleizt verðugr að stíga uppyfir marga, svo

hann nærsta vetr hefði orðið efs.tr í röð-

inni, ef eigi hefði svo tiltekizt,. að hön-

um var ætlaðr annar vegr. J>egar fram liðu

stundir hauð biskup Jóni ekki einungis að

taka hann í sitt hús, heldr annast framvegis

uppfóstr hans og frama að öllu leiti, og án

|>ess að Jóni eða nokkrum öðrum dytti í hug

að leggja þar minstu drog til. J>araf má ráða

álit biskups á |>essum merkiliga únglíngi,

jafnframt hinni alvxsu ráðstöfun', hvörja Jón

Biskup Harbóe fór vifra umkring i stiptnnum, þau

4 ár kann hér dvaldi, til aö skoía liáttsemi presta,

einkum þeirra kaVekiséring í kyrkjunni ; blessuÖu síÖ-

an margir, er
J>á

voru lærdómsbörn, Jennan biskup,

fyrir hvatf gótfr hann heföi veritf viö börnin, f»egar

á peim merktist beigr viÖ hann eör prestinn
,

eör

þessi var offlókinn í spumingum og svippúngr; klapp-

aöi hann þeim, er vel úrleystu, undir kinnina, og

framar þeirra daga venju talaöi bliöliga til allra,

bæöi prestanna og einkiun úngdómsins. Fór og sto

aö lokunum, einsog Pontoppidan ádrepr i sinni Dah-

merkr kyrkjusögu, aö þótt margir af landsfólki bæri

í fynstu ærinn stugg til Harbóes, og teldu erindi hans

geigvænliga nýlundu, svo vildu |>eir þó aö síöustu

ekki af hönum sjá, lieldr kjöru aö liann ílengöist.
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Strax þekktí, og með þakklæti tók tllboði

biskups, fullviss um ljufasta samþykki for-

eldra sinna, hvört hann skrifligt frá þeim

fékk að heiman sama vor. Eptir upp-

feögn skólans um voriÖ, tók Harbóe Jón að

öllu í sitt hús ; hafði biskup þá að fullu lokið

erindi sínu híngað í land, að visítéra kyrkjur

og kennidóin, ok ásetti sér heim aptr til

Danmerkr þetta ár; lét hann því Jón taka

vitnisburð sinn uppá lærdóm og siðferði hjá

skólameistaranum, sem þá var Gísli Magnús-

son, síðar biskup á Hólum, 2
) er hönum þarí

mest andtignað fyrir framför í guðfræði, sem

hann sjálfr þakkar næmi sínu og æfíngu í

lestri Biblíunnar, fremr enn verulegri ástund-

unarsemi, hvör hann segir miklu hafi meiri

*) Herum kveör sál. Ericlisen svo gÖ orbi, á gr. st. uOrð

ueintóm — J>ótt aldrei þættist eg fullmörgum J>ar-

util verja — nættu lielzt ofskamt til inníngar J»eirrar

uJakklátsemi ,
sein eg er lians liáæruveröugheitum

Uumskyldugrí fab skal nóg sagt, atf hann
J»á tók

% m

umig aö sér, einsog eg væri hans eigiö barn, og licfir

usiÖan alla tíi5 veriÖ niér sem íatfir. Allt um J»a5

ítolli mér
J»ó J»essi lians hylli, bæfti aÖ lata mig svo

uhefjast í skólarÖÖinni, og síöan taka mig til fulls aö

sér, J»aÖ cptir var vetrar, skuli satt segja, geystrar

Uöfundar og tilfirmanligrar áleitni í fleiru enn einu.

4lJ»ó — petta var bernska, sem á aö vera gleymd !”

2
) ^ennan vitnisburÖ má lesa meöal fylgiskjalanna,

nr. 3.
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verlð hjá mörgum hans skólabræðra, er J>ó

náðu minna lofi. Ekki finnst umgetið, hvört

Jón fundið hafi foreldra sína, áðr hann af

landi fór, en líkur eru til, hann verið hafi í

fylgð biskups Harbóes snögga ferð norðr að

Hólum, um sumarið áðr |>eir létu í haf ; fóm
þeir með Hólms skipi frá Reykjavik, og

náðu Kaupmannahöfn á öndverðu haustu

Nokkru síðar fylgðist Jón með biskupi land-

veg suðr til Brúarakrs í Slesvík
,

fór biskup

að hitta foreklra sína J>ar; tóku J>au, sem

nærri má geta, fagnandi við syni sínum, og

naut Jón J>araf á margan hátt, meðal annars

í J>ví, að hönum gafst tækifæri, meðan J>eir

|>ar dvöldu, að lesa á ný, og rifja upp fyrjr

sér, undir hliðsjón Kristófers Wöldikes,

er í J>essu húsi var um J>ær mundir bama-

fræðari, og varð J>ar eptir prestr á Amakri

við Kaupmannahöfn
, J>að hann áðr numið

hafði. Um vetrinn eptir nýár 1746, ferðaðist

Jón med biskupi heimleiðis aptr til Kaup-

mannahafnar, og nærsta sumar landveg norðr

til Niðaróss, er nú kallast J>rándheimr, hvaf

Harbóe fyrir 2 árum vai biskupsdæmi a&tlað,

að starfi hans í íslandi vel afloknu; stýrði

Harbóe J>essu biskupsdæmi í 2 áF, og var að

J>eim Iiðnum kallaðr til Sjálands biskups-

dæmis 1748. Jón var settr í |>rándheims

skóla, og kom strax í efstu eðr meistara-
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leksíu, uncHrRektorDass,hálærðum manni ')*

hvað Jón ei heldr sparaði að nota, sér til

framfarar; náði hann bráðum, vegna kost-

gæfni sinnar, einknm í hinni grísku tungu,

sérligri hylli þessa síns læriföðurs, og dvaldi

hann þar í skóla nærstu 2 ár; loksins var

hann dímittéraðr til háskólans sumarið 1748,

með ágætasta vitnisburði
2

) af áðrnefndum

lærimeistara sínum og upp þaðan trúfasta

vini.

Strax eptir dímissíón sína úr Niðaróss

skóla, fór Jón sjáleiðis niðr til Kaupmanna-

hafnar, tók með sama hið svonefnda Depó-

siz , eðr fyrsta lærdómspróf við háskólann

þar, og var síðan |>ann 29da
júlíí mánaðar ár

1748^ skrifaðr inní stúdentatalið undir Rec-

tor magnifícus Dr. og Prófessor Reufs
, og

Decanus úníversitatis Dr. og Próf. Anchersen,

er laungu þar á eptir varð Konferenzráð;

nokkru síðar fékk Jón, sem Islendíngr, J>að

x
) Einsog Dass var meiíal hálæröustu manna, var hann

lika, aií allra kunnugra dómi , heppnasti kennari

;

Schjönning var einn af lærisveinum hans, Dass var

og í mesta vinfeingi viö Kammerherra Súlim, er sjá

má af þessa Samlede Skriftcr

,

livar nokkur bréf frá

Dass fínnast innfærS. Samanb. ViÖbætirinn, nr. 5.

undir bókst, /. g . h % k.

a
) fessi vitnisburör er meöal fylgiskjalanna nr. 4.
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svokallaða Regenz *) og klaustr

;

er \>ess þá
getið meðal annars, að hann hafi náliga verið

búinn að týna niðr að tala móðurmál sitt,

lenzkuna
y og msétt fyrir það töluverðu álasi

landa sinna, er samtíða voru þar að bók-

námi. þetta þoldi hann miðr, og tók sér

strax fyrir hendr, í öllum fristundum sínum,

að lesa allt hvað hann yfirkomst af íslenzkum

fræðum. þetta í fyrstu lítilsverða atvik dró

þó síðan til annars, er meira var ívarið
:
þvi

í öndverðu var tilgángr hans einungis, að

firra sig vítum landsmanna, og ná aptr lið-

ugleik og æfíngu í tali og ritun íslenzkrar

túngu, ogtil þess hann því hetr fengi því í

verk komið, náði hann, þó með töluverð-

um eptirgángsmunum, fríum aðgángi til forn-

ritasafns Arna sál. Magnússonar, á bókasal

háskólans, hvört safn þá mátti segja var fólg-

inn fjársjóðr, hvörs notum ekki væra heiglum

hent að ná ;
við þetta tækifæri varð J>að, að

bæði kviknaði laungun hjá Jóni sjálfum, til

*) Hvörttveggja þetta eru konúngligar stiptanir: liin

siftari af Kristjáni enum 3ja stiptuiS 1555, livar í

fyrstu 20, en 5 árum siifar 100 fátækustu stúdentar

fengu ókeypis mat tvisvar á dag. og hét
J
>á stipt-

unin Convictóríum eÖr Samncyzlustofa . Regénziö eÖr

Collcgtum rcgtum, stiptaði Kristján kóngr 4öi ár 1619

fyrir 120 fátæka stúdenta, er J>ar siöan njóta gefins

húsnæöis og brenniviöar til kakalofna sinna.
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að dýrka þessi fornfræSi, hvað hann síðar

lét merkja, að gjört hefði sér marga ánægju-

stunð; líka gjörðist hann við þetta litla atvik,

frumkvöðull til, að síðan hafa hvör tildrög-

in öðrum af stað komið, til {>ess æ betr

og betr að uppfylla tilgáng stiptarans, með
bókasafn þetta, sem án efa var: sæmd og víð-

frægíng forfeðra vorra, föðurlands og túngu

;

vita það allir, að Jón í einu og öllu varði

þartil alefli, svo lengi hann lifði.

þann akademiska lærdóm lét Jón samt

sem áðr, hafa fyrirsæti um sinn, og í 2 árin

fyrstu yðkaði öðru fremr lærdóm í grískri

túngu 1

), heimsspeki og þarmeð samteingð-

um vísindum. I grísku heyrði hann Pró-

fessor Múnthe, og náði hjá hönum áliti svo

miklu, að fá eru dæmi til
2
), hvörju þessi

*) í’að er sagt af kimnugum, aíí 'þegar Jón útstóÖ paíí

fílósófíska próf, liafí Prófessor Munthe, sem var læri-

sveinn og eptirmaÖr ens ódaufcliga Grams, ekki liaft

Hómers bók vií5 höndina, ekki heldr getai5 lesiö pær

skræÖur af lienni, sem Jón ætii5 liafói í vasa sínum,

Jiafí hinn
J>á l>yrjaÖ hvar hönmn datt í hug, en Jón

]>egar tekið vii5 og lesiö, svo lengi hinn vildi; en

iika frásögn ]>essari framfærir Siilim uin Gram.

a
)

ÁriÖ 1752, pegar Mílnthe opinberliga framfæröi kcppi -

rit sitt, er liann nefndi historia lingva grtrcccj partic. 2.,

brúkafii hann Jón fyrir mOtsagnara
(
opponcns)^ en 1757

fyrir forsvarsmann (dcfcnJens

)

við fyrsta part af sinum

Obscrvationcs ad Hcsiudi
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hans lærifaðir framhelt, og var hans vinr

meðan þeir l)áðir lifðu. I heimsspekinni (phi-

losophía) er líkast, að á þeirri txð ekki hafi

verið um mjög auðugan garð að gresja við

háskólann, og að Jón haíi mestan part í henni

spilað uppá eigin spítur
1

) ; hann heyrði að

sönnu Prófess. Zíegenbalg yfir flestar greinir

mælifræðinnar
,

en fannst yfir allt farið á

skemsta vaði; Prófessor og Etazráð Horre-

bow heyrði hann með meiri ánægju yfir

stjörnufræði
;

Etazráð Thestrúps fyrirlestrar

yfir lógík og metafysík féllust hönuin miðr

í geð, og valdi J>ví í hans stað biskups með-

hjálparann, Mag. Gúðme, sem opinberliga las

yfir sömu greinir heimsspekinnar, og þar-

eptir varð stiptprófastr í Álaborg á Jót-

landi
2
); yfir náttúrufræði (Physíca

)

var

J>á ekkért lesið við háskólann, sem verdt

x
) Svo ritar eptir liönrnn einn merkasti kunníngi Iians

og vinur: tt
Hann kvaftst í 2 ár ekkért hafa annaíS

lesiÖ enn phílósOphiam
,
og varla um annaÖ þeinkt;

paÖ liefði og toluverdt veikt minni sitt; |jó heföi

eingi vísindagrein oröiö sér aö slíkum notum sem
sú

, í öllum sínum mörgu embættisstörfuni síöan

;

óskaöi hann og laungum, aÖ visindi Jjessi inættu æ
meir og mcir blómgast viö háskólann, og hvervetna

Jjar mentanir yökuöust.”

2
) GúÖme valdi siÖan Jón fyrir forsvarsmann

, Jjegar

liann 1752 liéllt sina dispútazíu : Prothcria Thcologice

polanicce

,

fyrir doktors titli i guÖvisi.
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þækti að heyra, og var það haft í heima-

verkum, einsog við vaið komið; eingu að

síðr undirkastaði Jón sig enu fílósófiska lær-

dómsprófi, þann 20 tíl
sept. 1749, og náði

bezta lærdómstitli í þeim fræðum; hætti

samt ekki frekari æfíngu í þessum vísind-

um, helzt heimsspeki, hvarí hann einkum

féllst á Wolffs meiníngar, fyrri enn hann

þóktist nokkumveginn hafa náð hennar tak-

mörkum, og skilið hvörsu hennar inætti við-

neyta,í öðrum greinumlærdómanna; léthann

þá þar við standa, en tók Þó þann svonefnda

lárviðartitil (gradum baccalaurei) í heims-

speki, einsog þá var tídt, áriðl750, svo að
’

hann þeim mun leingr njóta mætti klaustrs-

og regénz-hlunninda
,

vildi samt ekki þiggja

magisters titilinn síðar, þegar Próf. Horre-

bow tilbauð hann, og jafnvel taldi hann

þar á.

Til þess er einkum tekið, hvörja alúð

Jón hafi lagt á þær svokölluðu klaustrœf-

íngar 4

), er á þeirri tíð helzt voru innifaldar

x
)
Klaustr-máltíÖunum var, pegar framliííu tirnar, breytt

til lærdómsæfinga, þannig: á klaustrsalnum , livar

pessar æfíngar skyldu framfara, 1 klukkustund dags

í senn, frá 11 til 12 fyrir máddag, voru mörg borti

með bekkjum sett, viölikt og mi er tídt í skólun-

um, sátu viÖ hvört borÖ 12 stúdentar, og 1 aö

auk, sem vcra átti bezt aö ser, og aö Jm leiti Jieirra
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í munnlígu samtali og keppiræðum útaf sér-

ligum fyrirlögðum lærdómsefnum
,

optast á

latínska túngu; er svo sagt, að Jón, sem

vel skildi not þvílíkra æfínga fyrir gáfu-

mann í mörgu falli, hafi jafnvel í einrúmi,

þegar hönum gáfust stundir til, dispútérað

tímum saman við einhvörn dauðan eðr frá-
9

verandi rithöfund, ýmist með eðr mót, al-

tíð á latínu og með heyranda málfæri, eins-

og hlýddi efni og kríngumstæðum, í hvört

sinn; öðlaðist hann við J>etta hinn mesta

ferðugleik í að dispútéra og tala latínumál;

var ekki trútt um, að hann ræki stunduin

borðnauta sína á klaustri, jafnvel sjálfan de-

kanus með, í vörðuna, er þreyta skyldi;

sýndi hann J>arí hugmóð nokkum, en gaf

sig J>ó ei í opinberar keppiræður
,

utan

yfirmaSr meif Dekaniiss titli, aif liann átti afc halda

peim til siösemi og kostgæfni í æfíngunum, skera

úr og semja níör J>eirra lærdáms kappræöur ;
' fyrir-

leggja hvörjuin heima víst tiltekiö umtalsefni, í

vissri lærdómsgrein hvörn dag, og hétu J>aÖ partetp

voru optast 4 hvörn dag, sem hlutdeild tóku viÖ

sama borÖ í æfingunum, eöa höföu partes, sinn í

livörri lærdómsgrein, þó voru nokkur borÖ ætluÖ aif

öllu leiti tilteknum brauövísindum, guövísi, læknis-

list og lögspeki, og s. frv. fegar livörs eins æfing-

artíö var úti í hvört sinn, ritaöi dekanus vitnis-

burö lians í læstan prótókol, og munú |>ar dómar

ýmsir og skritnir, sem engu siör lýsa þeim er

dæmdu, enn hinum sein um var dæmt.
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klaustrs, nema þartil kvaddr væri, sem áðr

er ávikið x
). Framar öðru kveiktu þó þess-

ar, Jóni svo lögnu, æfíngar í fyrstu orðstýr

hans nokkurn við háskólann, og kcmu hön-

um í hylli ýmissra prófessóra, svo að hann

var inntekinn á Borchs KoJlcgium 2
) þ. 16da

sept. 1754, og varð í nóvember mánuði

nærsteptir dekanus á klaustri.

x
) Kunnngr merkismaíír liefír ritaií, a& meían Jón var

aií lesa til attestaz í lagavísi, hafí hann fjTÍr stú-

denta, sem miör sóktu sjóinn, tekiö saman fjolda

mikinn af ræöuin og dispútazíum, í ýmsu visinda

efni, og áunniÖ sér þarmeð töluverdt af peníngum,

er liann keypti fyrir klæöi og bækr.

c
) fetta er ein af |>eim ágætu höföingja- stiptunum

þremr við Kaupmannahafnaiv liáskóla, til upplield-

is VÍsindadvrkurum. Sá víðfrægi Dr. Ólafr Borcli

stiptaði þetta svokallaða ColL Borrichianum ár 1689,

gaf til j>ess hús sitt, og þaraðauki höfuöstól af

24000 rdm. ,
áttu rentur af 16000 rdm. að deilast

meðal 16 stúdenta, sein vel hefóu afstaöið j>að fíló-

sófiska og fílólógiska lærdómspróf, og j>eir að njóta

]>ess i 5ár.; rentur af 5000 rdm. úttu liv.ört lOda ár

að leggjast til aukníngar höfuöstólnum ; rentur af

1000 rdm. til Jiúsahó.tar; af 500 rdm. til bókakaupa;

af öðrum 500 rdin. til umsjónarmanns (ephorua); og

af 1000 rdm. skiptast inilli háskólans prófessóra.

•Héraðauki gaf pessi mikli maör 600 rd. til Bípa

skóla á Jótlaudi, hvar hann áðr liafði lært; 500 rd.

til sjúkra stúdcnta umhirtiíngar
,

og enn 500 rd.

til 6 húsviltra fátæklinga. — Annati cr Coll. Elersí -

anum

,

stiptaö uf EtazráÖi Jtfrgen Ehlers ár 1691, af
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|>egar Jón kom fyrst tíl háskólans var

setlun hans að gefa sig allan við guðfræði,

verða síðan annaðtveggja prestr eðr skóla-

meistari; tók því strax fyrir sig á öðru ári

háskólamentunar sinnar
, að heyra öðru-

hvörju fyrilestra -enna teólógisku doktóra

Hólms ogWöldikes, einkum þeirra Collegía

examínatóría: en eptir hönum er það haft,

að þánki sá, hann gjörði sér um með sjálf-

um sér, hvörsu mikill vandi og ábyrgð hvíldi

á prestum og kennendum, haíi bráðum veikt

lyst hans til klerkdóms; einsog þessi ætlun

síðr jókst enn dofnaði. við kennslu tilsögn

úngra stúdenta, undir hi'öfílósófiska lœrdóms-

prófy er hann í heldri manna húsum, þess

ímilli að sér tók, hvörsvegna hann og nokkru

síðar þáði sig undan tilboði eins af enum
arðsamari skólakennsluembættum

;
en ept-

irfylgjandi atburðr gjörði þó allt um eitt, til

41200 rda. höfuíístól
; rentur af 8000 rdm. voru ætl-

aiJar til húsbyggingar ;
af 16000 rdm. til deilíngar

xnilli 16 stúdenta *, af 4000 rdm. til aukningar

liöfuíJstólsins
;

af 1300 rdm. til prófessóranna
; af

700 rdm. til epliórus
;
af 200 rdm. til portvarÖar, og

af 3000 rdm. til erlendis reisuhjálpar 1 stúdenti. —
HiÖ þriííya og elzta cr W'alkendurphs JCollcgíum

,
stiptaíí

1596 af Rikisráöi og Riddara Kristófer Walken-
' dorph fyrir 16 stúdenta, af 61000 rda. höfuöstóli,

ærinni sunnnu á Jeim tíinum. Samanb. Pontoppid.

d. Kyrkjusögu.
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að breyta allri Jóns fyrlrhyggju, víðvíkjandi

aðal-lærdómi hans.

Arið 1750 bar svo til, að JustizráÓ

Bolle Willúm Luxdorph, er síðar varð Rid-

dari og Geheimeráð, stórhöfðíngi alþekktr

að lærdómi og göfugleik, mæltist til að bisk-

up Harl)óe veldi sér og útvegaði íslenzkan

Stúdent, er bæði gæti komið sér niðr í

enni gömlu Norðrlanda túngu 1

), líka um-

gengið sitt ágæta bókasafn; bendti biskup

hönum strax, sem líkligt var, á Jón, er að

vonum mat það sem nýan föðurvelgjöm-

íng af biskupi og lukku sína engu siðr;

tók því allshugar feginn, og virðist ekki

miðr hlýða, að Jón segi nú um hríð sjálfr

frá: • uf>að var ekki þarmeð búið, að Lux-

udorph við mér tók, til áðrsagðra starfa,

*) A J>eim tíma — kveíSr Prof. Olavsen aíí orííi —
var ákvaríSaíS : aíí Jón meiS öiSrum stúdenti skyldi,

nndir tilsjón Luxdórphs, safna, samanbera, gegnum-

gánga og afskrifa öll en fornu lög, á íslenzka túngu,

velja úr allt, er J>á
var gildandi, hvaiS siiSan skyldi

d prent útgánga, og nefnast Fritíriksbók (Cudcx Fri-

dcricianus) ; átti {>arí inn aíS færa Magnúsar kóngs

isl. lög, meiS. öllum partil hlýtfandi réttarbótum og

skipimum; en vegna pess, aiS ekki uriSu veríSlaun

fengin fyrir störf J>essi, komst J>etta fyrirtæki ekki

lengra. Til er bréf Luxdorphs til Súhrns, hvaii liinn

gjörir sér aíS gamni, aíS liann lialdi Islending til aií

kenna sér íslenzku, og er likast Jón hafi þaiS veriiS.
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«heldr lét hann mig matast við sitt eigið

<tborð *), og hélt J>ví fram við mig, frá J>ví

ttum haustið 1750, J>ángaðtil eg var kallaðr

4&burt frá Höfn, á 9
da

ár. J>að vœri skylda

umín að halda á lopt J>eim margföldu vel-

Ugjörníngum, hvörja eg á J>essum manni

ctað J>akka, ekki einúngis um tiltekna tíð,

ctheldr æ síðan, en J>eir eru fleiri enn svo,

ctað í fám orðum verði taldir ! mér verðr —
«J>ví getr hvörr og einn nærri, sem veit

cthvað ágætum kostum hann er búinn, og

tt
hvörr er sá, sem J>að ekki veit! — að

ctnægja, að geta J>ess, að hans víðfrægi

ulærdómr og útvalda bókasafn, gáfu mér dag

cthvörn tækifæri til vísinda auka, og dæmi

cthans, til lögunar mínu J>ánkafari. Um-
ctgengni með hönum bjó mér veg til æskjan-

ctligustu kunnugleika í heldri húsum, meðal

x
) ^aö er sagt af peim, pá tiljjekktn, aö Lnxdorph hafi

látiö Jón hjá sér matast livörn laugardag, meíían

jþeir lifóu báöir, og Jón var í Kanpmannaliöfn. Má
vera |>etta se rett lierm't, og Luxdorpli liafí haldiS

gömlum vana, gjÖrt Jóni lieimboíí á laugardögum, eins

'eptir |>aÖ hann kom aptr frá Sórey, og til æííri «n*
bætta og metoröa, báÖum J>eim til ánægju -og Vin-

áttu frambalds. Fyrir satt er J>aíí haft, aö Ertur hafi

verið tilsettr vanakostr 1 Luxdorphs húsi á laugar-

dögum; iná þaraf ráöa, að einsog Jóni var eigi

þángaö boöiö í sællifis skyni, svo liafi liann ei lieldr

i slikum tilgángi þángaö komiö.

3
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avina hans og ættmanna; helztan þeirra

anefni eg Konferenzráð (síðan Geheimeráð)

aHjelmstjerne, hvörs makalausa safn, af

adönskum fróðleiksefnum, mér við iþau til-

adrög var í hendr fengið til uppskriftar ‘)

aog stóð mér upp þaðan opið, þegar eg

avildi. Framar get eg þess, að velgjörðir

a|>ær, hvörra eg naut í Luxdorphs húsi,

agjörðu mer þess léttara við háskólann
, að

abíða eptir forlaganna mér ætluðu ákvarðan,

asem hann ljúfar eptirlét mér hjáverka tíma,

atil að taka kondizíónir einsog eg sjálfr vildi,

aog meðal annars stakk uppá mér, til að

„undirbúa son Konferenzráðs Schoubóes, til

^ens fílósófiska examens” 2
).

Að ráði og áeggjan þessa síns velgjörða-

föðurs, lét Jón síðan leiðast til að velja sér

þau júríðisku vísindi fyrir aðallærdóm; hóf

því strax á öðru ári veru sinnar með Lux-

dorph, að heyra þá tvo nafntoguðustu lög-

vitrínga á þeirri tíð, Stampe og Kófóð An-

cher; en tækifærið til fullra nota, af fræð-

íngu þessara miklu manna, varð Jóni enda-

sleppara enn hann kaus, þar hinn fyrri,

J
) Samanb. ViÖbætir, nr. 5, bókst. g.

ft

)
Svo scgir Súhm i Luxdorphs stuttu æfísögu,^ hann

lmfí framhaldiö vinfengi og velgjör&um viis Jóu, til

dauftadags. Samanb. ViÖb. nr. 5, bst. d.
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sökum annara embættísanna, hlaut að fella

niðr kennníngar sínar yið háskólann, og hinn

síðari varð að hætta fyxilestrum sínum, veik-

inda vegna, síðla árs 1756, svo Jóni auðn-

aðist hvörigan þeirra að heyra til lokins,

yíir allar greinir lögspekinnar. wJ>ó ber mér”
— segir Jón sjálfr — ctalla daga þakklát-

ctum að minnast þess, bæði hvað mikið eg

ctaf þeim lærði, líka hvörrar hylli eg af þeim

tcnaut, einkum þeim síðarnefnda; það get

cceg með sanni sagt, að af hönum lærða eg

ccmest allra, er við háskólann keimdu á þeirri

<ctíð, og þareptir fór gæzka hans við mig

uí öllu.” þegar Jón þ. ±ta apríl 1756 hafði

opinberliga forsvarað dispútazíu þessa mikla

manns : De indole juris privati
,
tilbauð þessi

hönum þá svokölluðu licentiati nafnbót í

lögvísi, hvörja Jón og mundi tekið hafa,

nema óvissa um embættis-frama í það mund
hafði skotið hönum þeim skelki í brjóst,

að bágborin kjör hans kynnu, þegar frammí

sækti
,

varpa óvirðíngu á téða nafnbót.

Tveim árum síðar kaus Kófóð Ancher Jön

fyrir meðhjálpara sinn, til að halda opinber-

liga fyrilestra við háskólann f

), og var svo

lángt komið, að Jón hafði á kennslulista

þess árs teiknað þær lærdómsgreinir, hann

x
) sbr. Vitibæt, nr. 5, bst, p.

3 *
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hugðist yfir að lesa, en þegar hönum ekki

útveguð urðu laun frá neinum opinberum

sjóði fyrir starf hans, kom þeim saman, að

sleppa því fyritæki. Samt herdti þetta svo

átogum, að Jón þann 22an ágúst 1758 tók

opinbert attestaz í lögvísi, voru þeir K.

Ancher og Stampe hans yfirheyrendr
, enn

þótt hinn fyrri, sökum veikinda,* vart væri

íeer þartil, og sá síðari, um nokkur ár, ekki

komizt hefði til þvílíkra starfa; þannig lögðu

þeir samt smiðshöggið á velvild þá, þeir

báru til Jóns.

Hvörr rómr um þessar mundir og laungu

fyrr, leikið hafi bæði utan- og sérilagi hér

innan-lands, á lærdómi Jóns og öðrum mamr-

kostum, má nokkuð ráða af því nú er tal*-

ið, og jafnframt því af einstöku bréfum,

sem yfir hefir orðið komizt, og farið hafa

fyrr og síðar millum hans og ýmsra lærðra

höfðíngja, þarámeðal ens hálærða biskups

Dr. Fiims Jónssonar í Skálholti, og þeirra

feðga
1

); sést þeim, að biskup Finnr

x
)

Bref þessi, sem Ériclisen sál. liefir ritaíS bisklipxm-

um Ðrr. Finni og Hanne$i, allt frú 1756, má í út-

drætti, livar allt heimngligt og óviökoinandi efiii

swertandi er úrfellt, lesa í Vittb. undir nr. 6, bst.

A. og B. Eign þessir útdráíttir att sýna, live hátt

livör þessara liöfttingja liefir annan metitt, í lærttum

efnum; livatt rótgrónir vinir þeir veritt liafaj hvörja
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hefir ekki vílað fyrir 9fer, að velja Jón, ekki

eihúngis syni sinum Hannesi til leiðtoga við

háskólann, heldr jafnframt því falið hönum

á hendr mest alla umsjón og yfirferð síns

J>á á prjónum hafða ágæta og fræga verks:

Islands kyrkjusögu.

J>ann veg framliðu nu, sem fyrri segir,

og enduðu lærdómsár Jóns, og stóð hann

nú á þrítugu; í sama hlutfalli jókst óvissa

hans og von um viðværiligt embætti í fram-

tíðinni. Móti tilboðnu arðsömu jústiz-em-

bætti á vestindisku eyunum, þorði hann

ekki að taka, heilsu sinnar vegna, hvor ætíð

var lingerð; að komast sem talsmaðr eða

aðvókat inn í Hærstavrétt, hvartil velunn-

arar hans endr og sinnum hvöttu hann, leizt

h.önum ísjárverdt, auk annars — sem hann

sagði — af því að svo þykir sem talsmenn

eigi sinn J>átt í ábýrgðinni með dómaran-

um, þegsr málefnið einsog tíðum viðber,

snýst á annan hátt, en mörgum sýnist vera

ætti. Hugr hans var allr til kyrrlátra lær-

dómsyðna, og laungunin umframm allt annað,

að ná embætti við háskólann, hvartil þó áðr

ádrepnir viðburðir gáfu hönum litla von.

rækt Jón fyiT og síöar bar til bræíSra sinna; hviJrsu

Útbreiddr lians lærdómr og grannskygn han« greind-

arkraptr var; og unvframm allt, bve apit hönum
var um velferö lands vors, m. fl.
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J>að leið samt ekki lángt þángaðtil lukk-

an, framar allri von, gekk hönum í greipr:

Geheimeráð Júel, er þann tíma var yfirhof-

meistari í Sóreyu, Jóni að Öllu óþekktr,

nema nafninu einu, féll uppá að velja hann

til prófessors í lögspekinni, við riddarahá-

skólann, sem þar var, í stað Etazráðs J.

Colds, svoframt Jón það þiggja vildi ; eggj-

uðu þessa sumir hinna prófessóranna þar,

sem bæði kynnzt höfðu við Jón, inni í

Kaupmannahöfn, líka heyrt af hönum sagt.

Jóni var þetta samt í fyrstu hálfnauðugt;

setti hann fyrir sig ýmsar leiðinda-fréttir, er

um þær mundir bárust frá Sóreyu, en fyrir

því hann þóttist vita, að sér mundi ekki

bjóðast tvisvar annað eins, ef ei þægi hann

þetta, líka hinns, að Harbóe biskup, móti

hvörs ráði Jón aldrei vilði fara, áfýsti hann

að þiggja, gjörðist hann ljúfr þartil, og þág
af konúngi veitíngarbréf, datérað 20ta apríl

1759, fyrir áðrnefndu prófessorsdæmi í Sór-

eyu ‘).

Nú er sá hluti af æfi þessa göfugmennis

farinn, sem greiðastr er, og ljósastr þeim,

l
) Sagt er, aif |>egar Prófessor KófóÖ Ancher var att-

spurifr, livörnin höniun litist Jón til |>essa hæfr;

hafi liann skoriif skírt úr, og talið liann öllum fremr

jpartil hentan, af þeim hann þckkti í Kaupmanna-

höfn.
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er hvörki voru samverar hans erlendis* ne

heldr náð geta, sem vildu, til hjálparmeðala

J>eirra, sem hlutdeilnislaust sýna manninn,

í hans mörgu og vandhæfu embættasporum

og í hans hvörsdagligu líferni.

En {>ví verðr þó að tjalda sem til er>

og geta þess, að Jón Eyríksson fluttist eiri-

hleypr sem prófessor í lögvísinni til Sór-

eyar háskóla, sumarið 1759 , og hélt því

embætti með heiðri og sæmd í 12 ár* Að
segja frá ýmsu óþægiligu, sem hönum mætti

J)ar í fyrstu, og gjörði hönum, við 2 ára

tíma, nærsta leiðan, heyrir ekki híngað
; J>ví.

hann sneiddi sig með skynsamri vareygð frá.

allri hlutdeild J>arí, en stundaði J>ess heldr

að umgángast og koma sér vel við alla>

einsog fremst var fært, og að reka embætti

sitt með vöndunarsemi og kostgæfni, eptir

verðugri skyldutilfinníngu við konúngsinn>

sem æ síðan er ljóst að fylgði hönum. —
J>að var á J>eim tíma almanna mál, að með-

an Érichsen var prófessor í Sóreyu, hefði

háskólinn J>ar staðið með mestum blóma, í

tilliti til lærdóms og vísinda framgángs og

aukníngar, sem jafnt var eignað hönum og

Prófessor (síðan riddara og Geheimeráði)

Guldberg, enda voru J>eir nærsta samrýndir

og enir fölskvalausustu vinir upp J>aðarj.

Arið eptir,
J>. 21ta mají, var Érichseg
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frá því júríðíska fakulteti, gegnum þess cle-

kanus, Etazráö K. Ancher, tilboðin doktors

nafnbót í lögspekinni, við þá ásetta fagn-

aðar-hátíð, en þar undan p>ág hann sig í

bréfi af 12 juníí
,

sökum naums tíma og

fleiri atvika.
l

)

Nærsta ár 1761, þann llta ágúst, gipt-

ist hann jómfrú Kristínu Ataríu Lundgaarð

frá Kaupmannahöfn; höfðu þau ]>ar lengi

áðr viðkynnzt, og til hlítar Jrekkt hvört

annað; eptir leyfisbréfi frá konúngi, af 25ta

julíí, voru þau samanvígð á Búchendrúp

prestssetri, af sóknarherra Niels Birni Tods-

lauf; en mælt er, að Erichsen, hvað J>enn-

an ráðahag snertir, hafi ei öldungis fylgt

bendíng velgjörara síns,biskupsHarbóes. J>au

áttu saman alls 10 börn, hvörra 7 komust

til aldrs, og lifðu föðurinn, 5 piltar og 2

stúlkur.
2
)

l
) I Nycrups og Krafts almindelige Forfatter- Lexlcon er þo

sagt, atf liann hafi oróiö Dr. júris 1760, Iivað s.vo

mun cga að sldljast, að pessi heiðrstitill liafi liönuni

|>ú boðinn vorið.

c
) Af Jjéssum hörnum hans lifa ennj>á 3, en 7 eru dáin;

þau voru: 1) Jcns, fædclr í Sóreyu 26. júni 1762, varð
sekrqtéri og kontörforíngi undiu því konúngl. ftentu-

kammeri, dó 1S24 og eptirlet sér 3 börn: Jóhanne,
Maríe,

f

Jóbn og Wilhelm. 2) Érich % lieitinn eptir

föður Ericbsens, fæddr í Sóreyu 26. dec. 1763, varð
einnig sekretéri og kontórforingi undir Rentukamm-
erinu, cló 1S21 bavnlaus. 3) Anna Maigret, fædd í

Sóreyu 8. dec. 1764, var fyrst tnilofuö sjóofficéra,

l’ychó Jesscn að' nafni, cn liaun dó úngr á ferðum x
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þegar Éríchsen hafðí í 5 ár veríð pró-

fessor í Sóreyu, fékk hann bref af 16da júníí

1764 frá yfirhofmarskal greifa A. G. Mokke
með ávísun um, að konúnglig hátign allra-

náðugast hafi útvalið hann fyrir lærimeistara

lijá arfaprinsi Friðriki, í staðinn fyrir þann

góða og margfróða Prófessor Sneedorff (hinn

eldri) J)á nýsálaðan; Érichsen áleit þettá

að sönnu, sem vera bar, fyrir eins mikla

náð og hún var óvænt, enn sökum þess

kjör hans, að inntektinni til, fremr virdtust

Einglandi, giptist sítfan 1794 bróður hans, {jeirri i

Damnerkr síðasta strí'Öi nafnfrægu sjóhetju, Kontre-
aömiráli og Riddara Karl Wilhelm Jessen, er sdlaöist

31. marzi 1823, sem yfirstjómari ( Gouverneur ) á ey-

unni St. Tómas í Vestindiunum , og eptirlet ser 6
börn

:
f

Marie Kristine, Nikólai Jakob, Tychó, Sofie,

Jóhn Ériclisen og Karóline. 4) Lútivíg, heitinn eptir

biskupi Lirövig Harbóe, fæddr í Sóreyu 22. febr. 1766,
varö kainmerráð og meölimr af Matrikúleringsnefnd-

inni á lslandi, sföan amtmaÖr og konstitúeraðr stipt-

amtmaör samastaöar; var velgáfaör og æför i em-
bættisstörfiun; giptist elztu dóttur amtmanns Vibes,

og sáiaöist barnlaus á Bessastödum áriÖ 1804. 5) Stcin-

un, heitinn eptir móöur iirichsens, fædd i Sóreyn
23. febr, 1767, giptist 19. júlíi 1793 sjóofficera, att

nafni Postli, er dó 1822 sem konnnandör. Eins og
hún er munstr kyns sins, var lika dóttir liennar Ni-
kólina, er sálaöist 13. dec. 1825. 6) Skúli % lieitinn

eptir íandfógéta Skúla Magnússyni
,
fæddr i Sóroyu

8. febr. 1768, dó 8 ára gamall. 7) Katiín, fædd í

Sóreyu 1769, dó 5 ára gömul. 8) Uans
,
fæddr í Sór-

eyu 6. marzí 1770, er Regimentskirúrgus og læknir í

Kaupmannaliöfn, ógiptr. 9) Mattías
y
fæddr i Kmh.

1772, dó $ama ár. 10) Bolli Willúmt lieitinn eptir

Bolle Willúrn Luxdorph, fæddr i Kmh. 20. dec. 1773,
varö fyrst sjóofficéri, siöan tollforvaltari i Marstall á
Ærey samt kannnen'áö, dó 1819, og eptirlét sér 4
born; Jólin, Sofie, Karl og Jalíob.
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þarvið að rírna en batna, hugr hans heldr

ekki stóð til hofglaums, og harin því síðr

var á |>að talinn, af Jaeim hann mátti mest

uppá ætla '), frábað hann sér þessa tign, og

fékk lausn frá henni, í bréfi frá áðrnefndum

greifa af 26ta júníí.

|>ann 9
da nóvember á sama ári var hann,

ásamt hinum prófessórunum
,

settr yfirhof-

meistari eðr ráðsmaðr Sóreyar háskóla, áeptir

greifa Danneskjold Samsoe; og þann llta

december uppálagt, að inngefa tillögur og

þánka sína, um lagfæríng og endrbót þess-

arar stiptunar. Má með sanni segja, að þetta

starf, sem yfirstóð nærþví 2 ár, var til lítils

annars, enn til að auka óþægðir og ærinn

tímaspillir.
2
) þessi prófessóra ráðsmennska

var 3 árum síðar upphafin, en Érichsen

J>á, ásamt Jústizráði Willúmsen, og, að hön-

um önduðum, Majóri West allranáðugast á

hendr falið, |>. 13da marzí 1767, útsyar há-

skólans eigna og alls þess er þartil heyrði,

til J>á setts yfirráðamanns háskólans, Ge-

heimeráðs Reitzenstein
,

hvað og framfór,

hönum til ánægju.
3

)

x
) Bréf 2 frá Luxdorph til Eriehsen, um þetta efni

sjá ViÖb. nr. 6.

Samanb. Viðb. nr. 6, bókst. a. ár 1766.

3
) Af bréfi til Hannesar biskups 1769 og 70 — sjá

Viðb. nr. 6, bst. b. — sést hvað Erichsen um þessar
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Með bréfí af 22m december 1769 frá for-
%

seta ens konúnglíga norska vísindafélags,

biskupi Gúnnerus í J>rándheimi, var Pró-

fessor Érichsen kunngjört, að hann
J>.

3ia

8. m. væri sem meðlimr tekinn inní téð fé-

lag, og árið eptir var hann með bréfi 9
da

febr.

gjörðr meðlimr ens konúngl. danska vísinda-

félags,hvorttveggja hönum að öllu leiti óvænt.

Sama ár 1770 lá við, hann yrði stiptamt-

maðr yfir Islandi, f>ó ekki fengi f>að fram-

gáng
,
en tilboðið var hönum að ferðast sama

ár til Islands sem kommissaríus í þeirri
J>á

híngað sendu svokölluðu landkommissíón 1

)

;

hvað J>ó bæði húshagir hans og heilsulasleikr,

gjörðu hönum ómöguligt að þiggja, hvörsu

sem hann að öðru leiti, af alhuga vildi |>énað

geta föðurlandi sínu. Héraf leiddi samt, að

frumvarp til f>ess instrúxs, er f>eirri kommis-

síón var gefið, — að fráteknu J>ví, er við-

koinfiskiveið’um, og ekki var strax tilbúið—
var sendt Próf. Érichsen til yfirlestrs og lag-

færíngar frá kammerinu; lét kammerið sér

allar hans athugasemdir vel líka, og fylgði

|>eim ad mestu.

mundir ,
viíívíkjandi Iæríum störfum, liafíSi fyrir

stafni, Jó þaÖ Jví miíSr ! einsog margt nytsamt dæi

i fæÖíngu.

*) Samanb. Viöb. nr. 6, bst. b. ár 1770, í april og

nóvember.
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. Árlð 1771 var Próf. Érichsen með kon-

úngs úrskurði af 4öa júníí, í bréfi frá fínanz-

stjórninni af 5 fea
s. m.

,
kallaðr frá Sóreyar

háskóla prófessorsdæmi 1

) , og uppálagt að

taka sæti sem kommittéraðr í hinu |>á ný-

stiptaða norska kammeri; fór hann {>á {>egar

til Kaupmannahafnar
, og tók móti embætti

þessu þann 10da í saina mánaði, en konúng-

ligt veitíngarbréf þarfyrir var úfgefið 8da júlíí

nærst þareptir. Svo óvænt hönuin voru og

að nokkru leiti örðug {>essi embættaskipti,

og svo óðfluga þau aðbáru, gat hann þó ekki

annað, einsog þá ástóð í öllu, en þakklátr

tekið ímóti, já álitið {>au sein sérliga konúng-

liga náðarveitíng ;
er ei ólíkligt, að |>etta skéð

hafi nokkurnpart að unclirlagi greifa J. G.

Moltkes; einsog fullyrða má að þessi stór-

höfðíngi síðan átt hafi mikinn þátt í uppgángi

Érichsens; með hönum fluttist hann og inní

Tollkammerið, og erviðuðu {>eir {>annveg

saman í b.áðum {>eim stjórnarráðum,

2

)

l
) Hvört ágæti hann, sem Prófessor í Sórey, innvann

sér, einsog aö framan hls. 22 er ádrepiö, má líka

sjá Viftb. nr. 6, bst. m. sln*. For Historie og Statistik

af Collin

,

1. b. bls. 24. •

3
) fannig kemst einhvör af vorum merku og tfgnuííu

lands- og embættismönnum að oriíi, um þenna mikla

liöfóingja
:
^pegar eg eittsinn var hjá greifa Moltke

árið 1810, og óforYantndis nefndi Érichsens nafn,

braut sá gamli öldúngr uti viðkvæma lofræðu um
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Arið 1772 rar hönum með konúúgllgum

úrskurði af 24öa september skipað að vera

meðlimr 1 árnamagnœanisku FomfrœcFancfnd-
inni

,
og verðr ekki ofhermt

,
hvörsu inna

n

handar hann var nefnd þessari, með ráðum

sínum og hugvekjum, lagði líka hönd á verk-

ið mörgum sinnum sjálfr, þegar hans fjöl-

breyttu embættisannir J>að leyfðu.

J>egar J>eim stiptunum, er í greifa Strú-

enses tíð voru gjörðar í stjórnarráðunum,

var aptr að mestu leiti umsteypt í sitt fyrra

form, árið 1773, var Érichsen að boði kon-

hann, kallaÖi hann S*ínn trúfasta vin, og kvaöst

eklvi hafa þekkt hans maka aiJ yifni og dngnaði.

Töluöum viö síöan um eitt og annab' Islands liögum

viövíkjandi : sagöi hann pad liefói veriö sitt og Érich-

sens undirlag, öÖ hjálpa landinu upp , ekki mctí stór-

pjöfum etia kottnaöarsömum fyritœkjum , hcldr uppvakn*

inpu : <zi5 landiti fyndi tína eiyin krapta. Uitt

allt þetta talafti hann svo greiniliga og skarpvitr-

liga, tilgreindi og dæmdi um ýmsar ráöageröir og

fyritæki á sitfari tímum, nefndi einstöku menn og

jariíir her meö þvílíkum kunnugleik, a<5 mig rak í

furðu. Eingvan inn- ne útlendan, hefir eg heyrt

skjalligar dæma um eitt og annaö í vorum stjómar-

og húskapar-efnum, um jaröabók, kúgildi m. fl. enn

Moltke, en — liann var ogsvo fárra maki aÖ dugn-

atti sem stjórnarlierra og búmattr. — Eg held fyrir

satt, att einsog hann áritt 1816 var sá fyrsti att tign

í Danmörku
,

svo lmfi liann og veritt sá fyrsti att

allri rikisstjórnardútt.”



46 Æfisaga Jóns
4

úngs af 4Xa ianúaríí,mnsettrsemdepútéraðr ‘)

í það vestindísk-gíneiska Rentu- og general-

tollkammer, sem og Okonomí- og kommers-

kollegíum, (stjórnarráðið .fyrir búnaði og

kaupverzlun)
,
þó svo, að hann í enu fyrra

skyldi vera bæði kommittéraðr og deputéraðr

fyrir þeim norsku tollsökum.
2
) I sama

mánuði, voru Færeya og Islands sakir, og

onn nokkru síðar þær íinnmerksku verzlun-

ar- og fiskiveiða-sakir, allranáðugast iagðar

nndir hans stjórnar umsjón í General-toll-

kammerinu. I laungu riti, dagsettu p. 21sta

sept. s. á. ,
hefir Érichsen með rökum sýnt,

að ei væri lögum öldúngis samkvæm meiníng

og ályktun Rentukammersins, í bréfi til amt-

manns Ól. Steffánssonar, J)ann 7da nóvember

1767: afr konúngligir embœttismenn beggja

stetta ásamt ekkjum þeirra, ad' metftöldum lög-

rettumönnum, skyldu frá byrjun ársins 1769

og þafranaf, svara skatti scm bœndr, af sínu

tíundarfe, þcgar þafr vœri yfir 4

s
) Komnúttlrafoir kallast i lægri roií stjónlaiTá&anna {>eir

sem stínga uppá einu og ööru til nytsenida, eftr

fyrstir eiga aíS segja sína meiníng um Jau efni, scm

framberast í stjórnarráöum
;
en Depútiraftir lieita þeir

í efri röft, sem úrskurÖa og gefa {>ví gyldi, sein hinir

hafa frammá fariö, -optar þó sameiginliga meö {>eiin

fyrri, einum eðr fleirum, einsog á málefnum stendr.

s
) Samanb. Viðb. nr. 6, bst. a. 1773.
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Leiddi héraf ærið strit í nokkur ár, og

mótróðr, sem vonligt var, frá embættismönn-

um hér í landi; sést og af þessu riti Érich-

sens,að stiptamtmaðr Thódal var heldr á móti

enn með þeirra fríheitum, en leit svo á, að

heldr mundu fátækt og hallæri fría þá frá

sköttum, enn lög eðr siðvenjur. Aminnzt

rentukammerbréf til amtmanns lá þannig í

fjörbrotum, þángaðtil enir andligu
,

líkligá

mest að tilstilli biskups Finns (eptir hvörn
fróðligr og snotr ritlíngr er til, um frelsi em-

bœttismanna frá skatti) , fengu endrlausn frá

skattsvari (gjaftolli ónefndum) í nýu kammer-

bréfi til fógétans af 9da febr.1771; en í verald-

ligra kom þetta efni fyrst rétt í gáng ár 1773,

þegar landfógéta-reikníngarnir fyrir 1769

komu undir álit og úrskurð í rentukammer-

inu; tók þá Érichsen blaðið frá munninum
fyrir alvöru, og mun því eins vel ega hrós

skilið fyrir kóngsbréfið af 7da marzí 1774, er

skattfríar ena veraldligu
1

) , sem biskup Dr.

*) Svo liljóöar póstr úr brefi ens dugliga sýslumanns

Brynjúlfs SiguríSssonar í Hjálmholti til Ériclisens, dags.

8da ágústi 1769: it
Islands vesæld vex mcif pragt,

tt
lioíTerí5uglieitimi og yfirdáfc í klæiíaburííi og lifnað-

uarmáta! 'skattar fjölga

,

og J>ai5 réttiliga, til

tt
straffs fyrir vora fásinnu, en Jvi mii5r J>ai5 leiÖ-

44
rfettir oss líti(5 — — Eptir beii5ni hefir gó\5r vinr

ttskrifaiS litið aaman um vor frilieit, J>ai5 aama sendi
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Finnr, fyrir rentukammerbréf af 9
da febr.

1771, er frelsaÖi þá andligu, þótt líkindi séu

til, að báóir þeir lærðu og iniklu menn hafi

byggt á sama grundyelli.
l

)

f
Eptir það konungr ár 1774 að sér tók

Jjá íslenzku, grænlenzku og Finnmerkr kaup-

höndlun
,
var írichsen af Yfirskattastjórnar-

ráðinu uppálagt að yera meðlimr þess stjórn-

arráðs, er sett var yfir nefndar kauphöndl-

anir. Arið J>ar nærst eptir fékk hann veit-

íngarbréf af 6ta apríl fyrir Etazráðs nafnbót.

Um þær mundir var stofnsett aukastjórn eða

díreksíón nokkur yfir útreið'slu til hvalaveicYa

undir Grœnlandi og kaupverzlun par

,

samt

yfir duggna fiskiveiðum umkríng Island.

Eptir konúngsboðil3 da apríll775 var hönum
tilsagt af Yfirskattastjórninni, undir 18da

s. m.,

tteg minum kommissiónér og biií hann 1. senda

t
jtir, og 2. aö translatcra altsaman, ásamt yöar viö-

tt
bætir og biskups Harbóe, hvörjum eg og Jjarum

tt
skrifa. Landfógétinn (pött útkomist meö Austfjaréa

<t
skipum) mun ei liafa í fullu tre aö frambera J>aiS á

tttillily&iligum stööum, en hann kynni liafa J>aÖ sem

tt
í kommissión, einsog einlivðrr skattabetjent heföi

it
afliendt þaiS í sinh bóndaskatt. Eg er viss um

, tt
einginn heitivirfcr maör misviröir, þótt vér Islend-

tt
íngar stöndum uppá vor frihcit, þaÖ er fó betra,

ttenn meÖ Jiögn tregðast yiÖ afi betala!’*

J
) Viövikjandi liér innleié'anda cxtra-skatti sjá ViÖbætir,

.ur. 6, bst. a. 1775.
é
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að vera meðlimr nýnefndrar díreksíónar frá

inngaungu nærstkomanda árs.

I december mánuði 1776 varð Etazráð

Erichsen sá 5 Ll
í röð þeirra depúteruðu i

Rentukammerinu
,

er J>ó ekki skyldi byrja

fyrr enn með nýári; og þann 18da s. m. 2ar

depúteraðr í Generai - tollkammerinu
,

yíir

þeim efnum, sem Islandi, Grænlandi, Finn-

möi'ku og Færeyum viðkomu, en jafnframt

J>essu fékk hann lausn frá afskiptum stjórnar-

ráðsins yfir bústjórn og kaupwrzlan (0ku-

nomi- og Kommers - Kollegíum) . Virkiligt

Etazráð varð hann 1777, og árið eptir með-

limr af Skóla - kommissíóninni
, að |>ví leiti

viðkom Islands latínuskóluin.

Arið 1779 varð hann meðdómsmaðr eðr

assessor í Hærsta-rétti
;
og sama árið gjörðist

hann forseti ens íslenzka Lcerdómslistafelags,

hvört hann endrskapaði strax eptir það var

stiptað, gaf því líf og viðgáng, eyddi allri

misklíð, enn hvatti til yðni, samlyndis og allr-

ar-siðsemi, með svo undrunarverðu þolgæði,

að valla er trúligt af manni í hans tign og

sporum, nema sá gamli félagsins ráðslögitnar

(deliberazíóns

)

prótókoll bæri það með sér,

einsog hve róstusamir ýrnsir landa vorra á

þeim tímum voru, fremr enn síðan.
1

) I einu

w

*) I Viðh. undir nr. 8 má lesa noklviib um stofnsetn

ing félugs þessa.

4
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orði stjórnaSi hann félagi þessu meS vizkir,

vandlæti og spekt, meSan hann tilendtist, af

J>ví hönum þótti mikils umvarSa, |>aS byr-

jaSi vel, og áynni sér þokka konúngsins og

annara tíginna og lærSra manna; en— kalla

má aS félag þetta hafi meS hönum bæSi fæSst

og dáiS, J)ví forseta J>ess á eptir hann skorti

nærsta mjög bæSi lærdóm, vilja og álit við

Érichsen
,
fór og strax að hönum viSskildum

margt að tvístrast í félaginu, J>ángaStil allt

að lokunum komst á ríngulreið, sem alkunn-

ugt er. *)

KonferenzráSs nafnbót öðlaðist Érichsen

af konúngi áriS 1781, varð og um sömu

mundir, eptir andlát JústizráSs Schlegels,

hirSir eSa vörSr hins stóra konúngliga bóka-

safns í Kaupmannahöfn ,
meS veitíngarbréfi

áf 18 da apríl. J>etta sitt bókahirðis embætti

slundaði hann með J>eirri alúS, er allir, sem

J>á
tilþekktu, dáSust að og víðfrægSu. Jafn-

vel nú, eptir liðinn 40 ára tíma, er hans dugn-

aði J>arí af lærSum mönnum með ágætasta

lofi á lopt haldið.
2
) Af innsendri skírslu

hans J>arum fyrir árið 1784, sést meðal ann-

*) Atí eitthvaö ‘raeir enn rainna hafi um þessar mund-

ir bitið eðr lagzt á Ériclisen, má ráöa af Viöb. nr. 6,

bst. b. 1780—81.

2
)

Viöl). nr. 9. Samanb. Vifrb. nr. 5, bst. m. og Wer-

lauffs Bibtiothekt Historie bls. 225 og fl.
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ars : að hann nefnt ár (líkliga alltaf) þángað-

til um vetrnætr hefir, auk 2 klukkustunda

hvörn formiddag, vei'ið 3 og 4 kvöldtíma, í

viku hvöiri, stundum frammá nótt, á bóksaln-

um, til að fá samið nýtt registr eða lista, ein-

úngis yfir hancLrit (manuscripta

)

bókasafns-

ins
1

) ;
og að 3 hans fyrstu ár við biblíó-

tekið gengu 3400 rd. árliga Jxarvið í út-

giptir, er seinast var af konúngi niðrsett til

3000 rd.
2
)

* x
) Af nefndri skírslu má og merkja, að hann strax |>á

meö varma helir haldiö framm og meömæltr veriií

J>eim lærða prófessóri og riddara J>á stúdenti R.

Nýerúp; og gefiíí sál. stúdenti pórarni Lillíendal

hezta vitnisburö fyrir trúleik hans í verkum og aÖ-

gætni.

2
) í bréfi til GelieimeráiSs greifa Moltke af 30ta ágúst

1781, kvartar Érichsen um, hvaft sárt sig taki, skyldi

greifinn (við hvörs umsýslun auíráöiií er, aií kon-

úngr tók hann fyrir bókahiröir) fá orsök til aÖ i'Ör-

ast sinnar, hönuin sýndu, velvildar, |>ar hann efist

um megnsitt, til aö koma bókasafni J>essu'í tillilýö-

iliga oröu, allrasizt J>eim dönsku bókum, er safnazt

lieföi til í 30 til 40 ár, og mikinnpart væru af lítt-

vægu veröi, í tilliti til stundar og efnis, en útlieimtu

J>ví meiri athugasemi og yfirlegu, sem minna væri

í J>ær variö, og fyrr enn J>essu sé lokiö, fái menn

J>ó ekki Jjeinkt uppá bókanna innbindíng, né hvaÖ

gjöra egi viÖ Jieirra mikla úrkast defektur og dup-

lettur. fann 29 inarzí 1784 var b’íblíóteksins full-
• • /

komin og regluglig upp- eÖa út-tekt í Ericlisens

liendr ekki aÖ fullu skeÖ, J>ví undir 26 s. m. frí-

4 2
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A sarna ári 1781 varð Konferenzráð

Eriehsen meðliinr í |>á stiptuðu lægra stjórn-

arráði fyrir lsland, Grænland, Finnmörk og
Færeyar; líka depútéraðr fyri þessara landa

málefni í Rentukammerinu
,
hvört þá voru

flutt frá General-tollkammerinu. Arið eptir

var hönum uppálagt, að vera meðlimr af

þeirri,
J>. 9 október s. á. konúngliga stipt-

uðu, vicfvarandi kommissíón fyrir Sóreyar

akademí, ásamt greifa J. G. Moltke og Ge-

heimeráði Guldberg; má J>að fullyrða, að

hann hafi, sem meðlimr af hér nefndri kom-
missíón, samantekið uppkastið til fundazíu

Sóreyar háskóla af 29da janúar 1782.
1

) J)á

Voru hönum og á hendr falin umráð og

tilsjón yfir J>ví höfuð-landkorti
,

sem yfir

Norveg var samið af hönum og infonnator

Pontoppídan. Arið 1783 varð hann 3 ðl

depútéraðr i Rentukammerinu, og nærsta ár

Jiareptir var hönum að svostöddu uppálagt

að ráða fyrir og gjöra allt J>að eingaungu,

sem hann áðr í félagi með fyrrverandi

stjórnurum Sóreyar háskóla gjört hafði, en

J>eir settir til annara embætta.

tekr konúngr liann frá öllu andsvari fyrri tífta
}

til

bókasafnsins, þángaötil nefnd úttekt, livartil leigja

megitleiri meöhjálpendr, útgjörö veröi; sber. Wcrlauffs

jtíiblioth. Historie
t bls. 226.

i) sjá ViÖb. nr. 5, bst. p.
,



Eyríkssonar. 53

Ár 1785 var hann af kóngl settr með-

límr þeirrar nefndar, er bót skyldi ráða á

l)æði háskólans og annara lærðra skóla vand-

kvæðum; líka þeirrar kommissíónar, er þá
var útnefnd til að yfirvega Islands almenna

ásigkomulag, og til að uppástínga forbetrun

þarí, svosem með frígefinni kauphöndlun,

með sölu á Skálholts-stóls og -skóla gózi,

m* m. Hvörsu þúngliga hafi á hann lagzt

Skálholts biskupssetrs og skóla afleiðínga-

ríki flutníngr til Reykjavíkr, og þarvið teingð

stólsjarða sala, má ráða bæði
.

af bréfum hans

til biskupanna 1

) hér, og ekki síðr af hans

djúpsæra og forsjála þarum gefna undirbún-

íngs áliti (pvœUminœr voto
2
). En hvörja

áheyrn þetta álit hafi fengið í kommissíón-

inni, sést bezt þaraf, að hérum 8 vikum

síðar staðfestist med konúngs úrskurði af

20 apríl s. á., að Skálholts biskupsstóll og

skóli skyldi flytjast til Reykjavíkr, en það

góz, er tilheyrði þessum stiptunum, við

áksíónir burtseljast. þannig rættist þá spá-

dómr Sveins biskups spaka
3

), að þessi for-

feðranna margra hundrað ára stiptun skyldi

x
) Sjá Viöb. nr. 6, bst. a. og b. 1784, 85 og 86.

2
) Sjá Vifcb. nr. 10.

3
) Hann var. biskup í Skálholts stipti £rá 1467 til 1475.

Hist cccl. % Tom. bls, 485—87.
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kollsteypast
, og verða svosem á vergángi,

líkt þurrabúðarfólki
,
um |>au grýttu, gras-

litlu, svokölluðu Inn-ncs
,

hvar hún, hvað
latínuskólann snertir, ei ennj>á sýnist að

hafa náð algjörligri staðfestu.

Nærsta ár héreptir, eðr 1786, var Kon-
ferenzráði Érichsen allranáðugast skipað að

vera meðlimr af Jjeirri vigtugu kommissíón,

er þá var útnefnd til að yfirvega kjör hænda-
standsins í Danmerkr ríki, og til að ráða

hót á þeim. J>etta sama ár, þann 15da
dec.,

hefir hið svokallaða nor&iska felag í Lun-
dúnum á Englandi, valið hann fyrir lieið'rs-

me'díim, enn hvört kosníngarbréf ‘) félags-

ins hefir náð hönum á lífi, vita menn ógjörla.

Alla hér að framan talda tignartitla og
emhætti gaf konúngr hönum að öllu óbeð-

ið
2
), sökum reyndrar dygðar hans og al-

kunna dugnaðar; stóð hann og í öllum sín-

um mörgu og mæðufullu embættum sér til

æru, föðurlandinu til gagns og konúngi til

ánægju, og það svo, að allir, bæði æðri og
lægri, og sérilagi meðstjórnendr hans, eins

x
) Bröf petta má lesa í Viðbæt. undir nr. 11.

2
) Sumir meina,

J>ó eklii sö það að ráða af áðmefndu
sögubroti Érichsens sjálfs, að prófessors embættið
við Sóreyar liáskóla, hufi verið pað eina, sem hann
aíf boði og ráði vinföðuv síns, Luxdorplis, umsókti.
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í Rentukammerinu, sem í ýmsum þeim kom-

missíónum
,
hann var viðriðinn ,

hnigu til

hans, unnu hönum sérliga, og fylgðu sem

optarst hans tillögum, allt þangaðtil máske

á hans allrasíðustu árum, þá kraptar fóru að

bila, og aðrir ýngri, sem vildu sinn upp-

gáng, fóru að leitast við, helzt í því er við-

kom íslancli, og hönum var sárast, að veikja

hans álit. Eingu að síðr sáu þó flestir, að

tillögur hans voru hvervetna bygðar á rétt-

um grundvelli og sérplægnislausar að öllu,

einsog seinni tíma reynsla líka hefr staðfest,

að ei mundi miðr hafa farið, þó öllum ráð-

um hans hefði fylgt verið um lslands efni.

það gat ei heldr hjá því farið, að tillögur hans

og ráð fengi mikið álit, því fáir munu í þær

mundir hafa verið hans jafníngjar að gáfum,

lærdómi ,
ástundxm og margfaldri reynslu í

allskonar embættisstörfum ;
segja þeir það,

er séð hafa ýmsa hans úrskurði, sem kom-

mittéraðs og stundum sem depútéraðs í

Rentukammerinu, að þeir allir séu svo greini-

ligir og orðgnógir, að ekki hafi sa, er styl-

færa skyldi síðan, þurft annað, enn setja upp-

haf og endir bréfsins í
þann venjuliga ráðhús-

(kúríal) stýl. *) Meðal stórmenna þeirra, sem

x
) Haft er eptir manni, er tiljekkti: aö velgjörari og

aldavinr lians Luxdorph ,
kvör á sinum cldri árum
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Érichsen áttl mest saman vlð að sælda, og
elnkanllgast til hans hnigu, og hann mest

virdti og elskaði, má af sögu þessari víða

ráða, að voru jbessir enir helztu: biskup Har-

bóe og Geheimeráð Luxdorph, hvar sonarlig

þakklætis skyldurækt líka mun hafa átt hlut

ímeð; Geheimeráð Hjelmstjerne, Geheime-
ráð J. G. Moltke og Geheimeráð Gúldberg;
biskuparnir Dr. Finnr og Dr. Hannes; land-

fógéti Skúli Magnússon og fleiri hér; hélzt

stöðug vinátta, meðan Érichsen lifði, milli

hans og þeirra þriggja síðarstnefndu
,

sem
sjá má af þeim bréfum hans, sem yfir hefir

orðið komizt, meðal hvörra menn þó verða

að sakna þeirra mörgu, sem líkliga hafa

gengið milli hans og landfógéta Skúla, hvör,

því iniðr! muríu glötuð. *)

gjöröist í seinfærara Iagi, sem embættismaiír (sbr.

Súhins saml. Skriftcr, 6. b. bls. 60), opt hafi sendt Érich-
sen, jafnvel eiDtir atf liann var kominn á sín efstu

fullar skjób'ur brefa til gegnumlestrar og lirskurfr-

ar, svo hefói Érichsen ekki annars góíís notiö lijá

þessum höföingja
, enn máltíöar á laugardögum,

eptir viötekinni og fastri venju Luxdorphs, {>á mætti
s^gja > bann lieföi vel svo fyrir Jjví unniö'.

*) Landfógöti Skúli Magnússon var óneitanliga einn
af Islands mestu dugandismönnum á 18du öld, og
vantar liann ennj>á óhlutdráttula æfisögu. Á Éricli-
sens sál. barnsaldrsámm var hann 3 ár valdsmaör
i eys tri Skaptafells sýslu, hefir þekkt ætt hans og
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Hvað vlðvíkr hraustleik eða heilsufari

J>essa nierkismanns, þá verðr ekki annað

sannara sagt, einsog sumstaðar hér að framan

er ádrepið, enn að hann frá ungdómi hafi

optar nærsta heilsutæpr verið, J>ó ekki sé

getið neins sérligs veikleika hans; eru öll

líkindi til þess, að sterkar, ennþó með aldri

og reynslu veltamdar og lagaðar, geðshrær-

íngar, skarpar sálargáfur, óseðjandi lærdóms

laungun, mátalaus yðni og lestralyst, og J>ará-

foreltlra
,
og likliga IiejTt getiíí um piltsins frábæru

námsgáfur; aptr í sínum mörgu feröum til Kaup-

mannahafnar
,

eptir J»aíí hiun var pángað kominn,

liefir Skúli líldiga kynnt sör Ériclisen persónuliga,

uröu peir hráöuin nærsta samryndir, og aÖ lokunum

alda vinir (shr. Viöh. nr. 6, hst. h. 1769). Skúli var

inni her þegar Ér. féll frá, og hrá mjög við fregn-

ina um lát hans, pókti peim er hönum voru knnn-

ugir, 'sem hann tæki sig aldrei aptr, meffan liann

liföi, aÖ glaöværö né sinnis léttleik; sagöi hann, aÖ

lítilli stundu liöinni frá J>essari náfregn, og stundi

viö : par gátu Jeir farití mcÖ hann

!

J>aÖ vcrör n& licðan-

af útgjört um lsland

!

Fylgjandi stuttan en gagn-

oröan vitnishurö um Skúla, gefínn af merkum manni

og kunnugum |jví
,

er liinn vildi hafa framkvæmt,

geta menn ekki neitaö sér um hér viö aö tengja:

ttfaÖ eru sannmæli, aö landfógéti Skúli er pess verör,

uaÖ minníngu lians væri uppihaldiÖ í snotri æfisögu

;

ítliann var mikill gáfumaör,. lærör vel í f>eim vísind-

(l
iun, hann haföi sér valiÖ, stónnenni í lundcrni og

uallri framkvæmd ;
en — liann var eklti lagaör til

uaÖ fara lagliga meö litiÖ.”
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ofan á efri árum, nær {^ví óbæriligar annir,

áhugi, þánkabrot, en jafnframt öllu þessu,

einkum á öndverðri æfi hans, lítilsiglt lund-

erni og síðan geigr að eitthvað mistakast

kunni, hvörju stundum er samfara hjá gáfna-

mönnum, er sig þvínga verða og spekja,

nokkurskonar kvíði við að hafa sig mjög

framm: að allt þetta haíi, J>egar frammí sóktí,

og margt vildi snúast öðruvísi enn ætlað var 1

),

smámsaman veikt líkama hans, ofreynt lífs-

taugarnar, og þannig lagt drög til allsherjar

tæríngar. J>ess er getið á hans efstu árum,

jafnvel síðarsta haustið hann lifði, að þegar

fornprentsbœkr J>ær, eðr Palœotypa 2
) ,

sem

Geheimeráð T’hott hafði testamentérað kon-

úngs stóra biblíóteki, voru þángað upp-

færðar, hafi Érichsen, sein bókahirðir, sjálfr

ímóti tekið, og borið fjölda þeirra um bóka-

salinn,þángað semþeim var rúm ætlað; gekk

hann þá svo nærri sér, að hami reyndist um
lífið, og sama kvöldið pissaði blóði : tók þetta

svo uppá hann, af sífeldum önnum lasburða

og úttærðan orðinn, að hann nærsta var tal-

inn af á hvörju augnabliki, hálfan mánuð
eptir; rétti samt við aptr, að 5 vikum liðnum

%

*) Samanb.. blaös. 72 her á eptir, atbgr.

ft

) Allar prentaÖar fyrir ár 1530, og aÖ tölu 6,159.

Wcrlauffs Biblloth, Historic bls. 243.
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eða 6, en J>á var |>ví líkast sem höntam segði

fyrir, því strax er hönum fannst sér skána,

var þó nærsta kraptjítill, og gat ekki soíið,

tók hann sér fyrir hendr að skrifa og lesa

med slíkum ákafa, að hann á tveim dægrum
ekki svaf meir enn 2 hærst 4 klukkustundir

;

gjörði ráð fprir að semja nýar útgáfur af sín-

um fyrri letrgjörðum, nýar bækr, og menn
vissu ekki hvað mikil ofætlunarverk; náði

|>að og til ennar árnamagneanisku fornfræða-

nefndar og fleiri átta, hvar hann hafði eitt-

hvað saman við að sælda. Dæmi eru til, að

þvílík ráðleysa helir sókt þá heim, sem ekki

hafa átt lángt eptir.

J>egar nokkuð fráleið, komst Konferenz-

ráð Érichsen J>ó aptr til ferlivistar, sókti

kammerið velflesta daga, þó með veikum

burðum væri, og hann rúmfastr þess á milli

;

Ieið svo frammepfir vetri, en um J>ær mundir

var, í áðrnefndri Islands kommissíón, álykt-

uð'fríhöndlun á Islandi
,
sern áðr er ádrepið,

og til að framkvæma þær ályktanir og annað

fleira, tilskipuð sú svonefnda höndlunar rea-

lísazíóns-kommissíón
,
hvar ætla má að mein-

íngum ósjaldan töluverdt hafi skipt verið um
mátarin, hve allt þaraðlútandi skyldi í framm-

kvæmd færast og setjast í lag. Konferenz-

ráð Éridisen var ekki fráhverfr takmarkadri

fríhöndlun

,

er sést af riti hans J>arum; en
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hans lánga reynsla og mlkla þekkíng á lancls-

Ins áslgkomulagí, mun hafa ylljað stuðía til,

að frámmí þetta fyrirtæki væri gengið með
allri varúð og aðgætni, hvað af öðrum ýngri

og miðr reyndum máske kann hafa verið

upptékið svo, að hann vildi draga allt í hömlu

eðr gjöra fyrirtækið að eingvu, sem þó alls

ekki var meiníng hans.
1
) Er þá auðráðið,

að hann, hvörs sálar og líkama fjör var svo

s
)

Matfr að nafni Eggers, fæddr í Itzehó, varíí strax

(fó liann aíí öllu væri Islands liögum ókunnugr)

skrifari í oftnefndri kommissíón, og réði aö líkind-

um miklu, því beeÖi var hann velgáfaÖr, lærör og

hinn fljótasti erfiöismaör
;
farhjá ódeigr í, aö uppá-

stínga nýúngar og umbreytíngar, er eptir tíöarinnar

ásigkomulagi
J)á

féllust anörgum vel í geö, og sýnd- •

ust aÖ vera all-líkligar. Hann var í f>ær mundir í

mikillri náö hjá Geheimestatsmínistrunum Schim-

melmanii og R.eventlow, dó áriÖ 1813 sem f>ýzkr

rikisbarón og presídent í Kiel, meö KonferenzráÖs

nafnbót. —» Ei er ólikligt, aö liann aö mestum parti

hafi samantekiÖ fríhöndluriar-fóroröninguna af 13da

júníi 1787, meÖ öllu f>ví uppgángsveöri hún inni-

heldr; Érichsen mun
f>á

hafa skipt sér lítiö af f>ví

efni, sumpart sÖkum veikinda sinna, sumpart af

f>ví hann mun hafa fyrirséö, aÖ allt f>araÖlútandi

skyldi gánga áör ákvarÖaÖan veg;
f>ó

leiörétti liann

|>ær stórgeröustu málvillur, og ritaöi viö frumvarp

fororÖníngarinnar n'okkrar atliugasemdir. AÖ ööru-

leiti varö Eggerss fijóti uppgángr og frami í ýms-

um embættum, helzt viö háskólann í Kaupmanna-
hÖfn, ei velf>okkaÖr meöal læröra manna. Lika fekk
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veiklað orðið, sem áðr er ádrepið, gat nu
ekki leingr J>olað öfugstreymi og miðr stýrt

skapsmunum sínum enn áðr, meðan hann

var heilbrigðr að kalla. En |>ótt hann nú
fyrr og síðar hefði svo margskonar og mjög

umvarðandi störf á hendi, sem áðr er talið,

var hann |>ó að jafnaði hress í orði, og glað-

vær við að ræða, allt .fram að kveldi lífdaga

sinna, J>á að hönum færðist J>úng og óvenju-

lig hugarveiki
x

), sem að lyktum olli dauða

hans
;
samt sem áðr var hann uppi í Rentu-

kammeri J>ann síðasta dag, hann lifði,hlýddi á

J>að, J)á var frammfært, einsog hann var vanr,

liann megnt álas fyrir misgrunaöa ' viðleitni meíí

nokkrum öímm, aiJ liafa viljað steypa Ériclisen, (af

livörs ritum og öírum verkum liann liafói
J>ó mikiÖ

lært), og aS mótspyrna öllum lians meiníngum, um
umbreytíng á Skálholts stól og höndluniuni. Um
eitt og annaÖ héraölútandi er ritlingr útgefínn í

Kaupmannaliöfn 1792, meÖ titli : Et Par Ord til

Professor Eggers
,

iivari sá liuldi höfundr segir liön-

um margan beiskan sannleika.
*

x
) pannig kveör Prófessor Olavsen aö oröi: aKona

u3ians rítaði mér, aÖ seinustu vikuná, hann lifði, 3iafi

uslíkt svefnleysi aö liönum sókt, aö frammúr skar-

tt
aÖi, lá liann J>á og velti sér á ýmsar liliðar i rúm-

tt
inu, og svitnaöi úr iiófí ;

ofan á þaÖ bættist liræðsla

ttsvo mikil viö allt, aö — til dæmis — væri klapp-

tt
aÖ á dyrn.ar, var þvi likarst seni haun ekki vissi

uhvatf hann ætti af sér aö gjora, féllu liönum f>á

t4
tiÖum orö, sem ekkért ráö var i.”
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en þó nokkrum mun áhyggjufyllrl, enn venja

var til, keyrðl svo að lokinni samkomunni í

vagni sínum heim á leið, yíir Laungu-brú svo-

kallaða, á hvörri hann, nær vestra landinu,

bauð að vagninn stæði við
;
en áðr enn vagn-

maðr leit við, var Érichsen fallinn út af

brúnni í vatnið; það orð lék á, að yíirhöfn

hans og jafnvel vasaúr, samt hattr hefði í

vagninum eptir legið. Ekki leið lángt um,

áðr hann náðist úr vatninu
, og var sagt

, að

læknar þeir, 1- eðr 2, sem þá voru tilkallaðir,

mundu máske hafa fengið hann lífgaðan, ef

meizli á höfði hans hefðu ekki hamlað; en

skilizt hafi, að hann með handsali bað guð að

launa við hann framda lífgunarviðleitni.

Mors terribilis est iis, qvorum cum vita

omnia exstingvuntur
,

non qvorum laus

emori non potest! (Cicero.)

þ. e. Dauðinn er þeim óttaligr, er með líf-

inu burttekr allt, en ekki þeim, hvörra lof

aldrei getr útsloknað.)

J>annveg gekk jþá |>essi merkismaðr
—- að kalla má — sjálfviljugliga burtu

frá heimi þessum, kraptvana af erfiði, sem
allt stuðlaði hans konúngi, ríkinu og fóstr-

jörðu hans til gagnsemda, þann 29da marzí

mánaðar árið 1787, þá hann lifað hafði hart

nær 7 mánuði á 59da aklrs ár; öllum sló í

forundrun og hrygð í stjórnarráði því, hann
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í sat og samstundis viðskildi; veífleirstir útí-

frá er nokkuð til hans þekktu, syrgðu lat

hans, og í hönum mistan J>ann margfróð-

asta, yðjusamasta og réttsýnasta embættis-

mann; en hvað kona hans og börn, hvað

vort föðurland liðið hafi við lát hans, verðr

ekki frásagt.
x

)

*

J
) Vors lieiöraíía landsmanns, Prófess. Olavsens ldökkva

ávarp til sinnar elskuðu fóstrjarðar og vor, útaf

láti pessa göfugmennis, er pess veröugt, aö liér sö

orörett innfært: uElskuliga fóstrjörfSi pér samsyrgi

ueg af lijarta yfir missir J»essa Jíns sonar, a Jeim

utímapúnkti, liann, eptir mannligu áliti, sýnist ]jér

uómissanligastr! pín einasta huggun er sú: aö guÖ

Umuni af sonum pínum uppvekja einhvörn likan

Uhönum; og eins liitt : aÖ J»ú til síÖustu niftja nýtr

Uæru af, aö hafa átt slíkan son, fróöan, flestu vax-

uinn, og ]»ér svo hollan, aÖ ]»ess hki valla fæöist

uá lieillri öld, né ]»ér til gleöi og gagns sem hann,

usem meöstjórnari og talsmaör pinna nauösynja,

ueinsog hann. ,,

uKaeru landsmenn

!

oss hefír liann hvatt
,

eklti

ueinúngis meÖ rítum sinum, Iieldr eigin eptirdæmi

Usínu, hæÖi úngr og gamall aö útgrunda, læra og

Uástunda allt, livaÖ fööurlandi voru má gagna, meÖ-

uan vér enim meöal ]»eirra, er ]»aÖ má afnema;

usönmleiÖis og til elsku og umönnunar fyrir ]»ví.

uEg er ]»ess fulltrúa, aö livöt hans og dæmi muni

uvorÖa yör liin öflugarsta uppörfan, til aö leggja

uallt J»aÖ framm, sem hvör einn eptir mætti sínum

uorkar, til aÖ ná lians augnamiöi: landsins farsæld,

ufyrir hvaÖ liann alltaf liföi og offraöi Öllu. Eg

ufyrir mitt leiti álít mina mcstu lukku, aö eg per-
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Um yðjusemd, fölskvalausa umvöndun-

nrsemi og framkvæmd Konferenzráðs Jóns

Eyríkssonar í embættisfærslu, |>arf hér ekki

fremr orðum að fara, þar það er allvíða í

Ijós leidt hér að framan; líka segir það sig

sjálft, að konúngrinn ei mundi hafa lagt hön-

um á herðar svo mörg og vandasöm em-

bætti, og varla mundi hann hafa getið af sér

hrundið einu og öðru mótdrægu framm að

rökkri æíi sinnar, nema hann verið hefði

mesta hetja af embættismanni, haft hreina

samvizku, og öllum hefði verið kunnugt

hans vandaða siðferði, einsog að allt hans

líf van, svo að tala, einlæg keðja af óþreitan-

ligri lærdómsyðn, samfara öllum hans marg-

breyttu embættissýslunum. Nú skal fátt

eitt minnast á hans líkamliga skapnað, sinnis-

eðli, lærdóm og annað þesskonar. Meðal-

maðr var hann á hæð, beinn og nokkuð

itsonuliga þeklvti svo góíJan mann og fullkominn, lians
%

uJeinkíngarliátt og atliafnir. FyrirgefiÖ mfer, clsku-

tJigu landar mínir! og allir sem J>etta lesiö ! aÖ eg

Mum Jetta efni er nokkuÖ símálugr! heföuö iþer

uJ>eldvt hann svo grant sem eg,‘ mundi yör ekki

«f>ykja eg oflierma í neinu; þér munduÖ öllu heldr

uóska mfer tvöfaldrar málsnilli til, enn veröugar aÖ

ctgeta lýst Jjessum öldúngi, livörs hrós lijá oss ætti

ualdrei aÖ deya. "þér! sem faung á liafiö
,

gjöriö

ttJ>aÖ meö snotru lofkvæöi, cör veröugri ræÖu, ódauö-

«ligt !"
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flatvaxinn, grannlimaðr að öllum vexti, þunn-

leitr og holdlítiU hvervetna, og á efri árum

mjög úttærðr að sjá; alla tíð glað- óg skarp-

eygðr. Rómr hans var nokkuð mjóraddaðr,

þo skír ,. ei mjög hár, og glaumlaus, þó
hann talaði nokkuð fljótt. Málfæri og túngu-

tak var sérliga liðugt, bæði af náttúru og

sífeldri yðkun; þegar hann í samfellu fór

að tala um eitthvað, bar hann sjaldan óðan

á, stansaði þó aldrei, né stamaði í orði; ræða

hans var áheyrilig og þægilig, lærdómsrík,

skemtilig og frammfljótandi sem jafn og lif-

andi vatnsstraumr. Viðmót hans var hið

alúðligasta, þýðasta og einlægasta, móti æðri

og lægri, og alltíð eins, jók það, ásamt með
öðrum fullkomligleikum, hans virðíng, vin-

sæld, og þann ylþokka, sem fleirstir til hans

báru, meiri hattar og minni, og jafnvel hans

mótstöðumenn 1

) ;
enda munu fáir hafa notið

J
) TrúveríJugr maíír héfír getiíí |>ess: ai5 greifi Revent-

low
,

pYesídent í Rentukammerinu
,

hafi eitthvört

sinn, á fyrstu árum samveru þeirra Erichsens, liön-

um til glaöníngar og óvæntrar ánægju auka, ófor-

varandis aö liönum rétt dókúment, meö konúngligu

fyrirlieiti, ura 500 rda. pensíón handa konu lians, yrtfi

hún ekkja. pessi sögn er engu aÖ síör óviss, en

bréf frá Finan2-kollegió, af 5 júnií 1787, til ekkju-

frúr Erichsen, upplýsir liinsvegar, afc konúngr eptir

tillögum áörnefnds lierra, og Rentukammersins þar-

uppá gefnu meðmælum, undir 30ta mají s. á., hefír

5
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prýðílígri orðróms enn halin, ekki |>ó um
skör fram. Látæði hans og framgánga var

hin siðsamligasta og takta laus, þeirra er á

nokkurn hátt væru til orða takandi. I klæða-

burði skartaði hann sem minnst mátti v^era,

valdi hann jafnan ena skrautlausustu liti, og

sniðin midt ámilli eldri og nýrri móðs; aldr-

ei bar hann gull á hatti né klæðum, er á

þeim tíðum stundum var þó tídt, jafnvel

stúdentum og handverkssveinum
;
sparsemd-

armaðr var hann alla æfi, og sýndi það sig

strax er hann kom í skóla, einsogsíðar**,

allranáöugast tillagt lienni, frá lsta april s. á. ,
200

rd. árliga pensión, jþarai>auk hvörjum sonanna 120 rd.

' á ári, |>eim elzta í 3 ár, þeim 2mr J>ar nærstu aíí

aldri í 2 eöa 3 ár, þeiin 4i>a pángaíitil hann sem

stpdent yröi við háskólann, og enum ýngsta, fáng-

aötil liann yrí5i virkiligr sjókadett; umfram þetta

hét konúngr livörri dætranna, ef ]>ær óráíístafaöar

lifííu móiSur jþeirra, 100 rd. árliga. Eptir viÖskilnaiJ

Érichsens veitti greifi Reventlow líka og yfirhöfuö

hiö heila R.entukammer-kolIegíum, sonum tians einn

föíSurligan velgjörníng eptir annan, ekki einúngis

peningastyrk, ]>ó stundum máske töluverían, lieldr

og leitaísist vií5
,

aiS koina þeirn til metorða og em-

hætta, }>ó ]>að ei algjörliga lukkaöist, nema meÖ

amtmanninn (sjá hls. 40 áthgr. 2). faö var og af

• viröíngu og rækt fyrir Érichsens nafni og molduin,

aÖ bróÖursyni lians Vigfúsi, er liéöan sigldi fyrir

nokkrum tímá til mentunar, var, aö tilstilli Rentu-

kammersins, veittr árligr peningastyrkr til ]>ess tima

aÖ hann yröi stúdent.
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rne^an hann studéraði við háskölann ; er

það sagt, hann hafi eingrar aðstoðar get-

að notið frá náungum sínum í Islandi, þó
hafi hann svo þarfliga lifað, að klaustrdalr

hans, eðr ölmusa sú, er stúdentar nutu af

klaustri, og í |>á daga mun verið hafa 64 sk.

um viku hvörja, hrökk hönum til fæðis og

klæðnaðar, en regénz- eðr svonefnda lík-

burðar-penínga sína — sjaldan yfir, optar

undir 3 rd. um mánuðinn — hafi hann brúk-

að til bókakaupa, er hann ei mátti án vera;

má því nærri geta, at hvörki héfir matnaðr

hans né klæðaburðr þá .verið hið ríkmann-

ligasta. Með sparsemi sinni græddi hann |>ó

aldrei, né safnaði auðæfuin, ennþótt hann

síðar fengi álitlig embættislaun *)
;
enda kost-

aði hann stórmiklu til menníngar og upp-

fræðíngar barna sinna, klæðnaðar þeirra og

húsbúnaðar síns yfirhöfuð, er hann leyfði

hvörttveggja mætti vera, einsog þá var siðr
f •

til. Á fyrstu embættisáTum sínum í Kaup-

mannahöfn keypti hann sér og grundmúrað

hús, minnalagi stórt, hvört hann töluverdt

- - J -

*) Af brefí til lmns, undir 31ta dec. 1773, frá Skat-

kammer-díreksíóninni, undirskrifað Giildberg og Ste-

anann, sést : aö laun lians þá, einúngis sem depú-

téraös í Rentukammerinu, voru 1800 rd. Sem bóka-

biröir konúngs fékk liann 600 rd. , eptir kóngsbréfi

9da apríl 1781, hvört fyrir sig afdráttarlaust.

5 2
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lét liækka ,
umbæta stórum og laga sér og

síiium til hagnaðar, og bjó í því til dauða-

dags. Með öllum jafnaði fór hann fótgáng-

andi út til sinna .embættissýslana, keyrði þó
þángað í luktum vagni, þegar misjafnt var

veðr. Einsog náttúrufar hans var í fleirstu

kyrrlátt, og meir hneigt til að vera enn að

sýnast, svo er það ekki að marka, þó lítið

væri á lopt haldið örlæti haris i dagligu lífi,

við aðra útífrá. Ollum, er tilvissu, munþó
samanbera um það, að hann bæði með ráð-

leggíngum, aðvörunum, fulltýngi og jafnvel

útlátum, hafi hjálpað mörgum sérilagi lönd-

um sínum, ríkum sem fátækum, er til hans

leituðu, og hann sá fóru vel að ráði sínu,

til þess er þeir síðan urðu, utan- sem innan-

lands: yfirhöfuð vildi hann þeim öllum vel,

og lagði það til hvörs, sem hentugast þókti

og bezt sýndist við eiga, hratt í lið fyrir

nokkra, eptir það þeir höfðu embætti feng-

ið
,
því er annars mundi hafa aflaga borið;

Fleira er styrkr, enn peníngar einir!

Meðan haim dvaldi við Sóreyar háskóla,

innbauð hann, á sama dag ár hvört, mörg-

um þurfamönnum þar, er hann vissi nauð-

þreyngða, til máltíðar og stundum optar,

samt einum eða tveimr, er þurftugastir voru,

jafnaðarligast hvörn laúgardag, og er það ei

ólíkligt, eptir annari hans reglusemi, að hann
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máske hafi framhaldið nokkru slífoji, eptir

það hann kom til Kaupmannahafnar aptr,

þó ekki sé það- hér í frásögu fært. Hins-

vegar er víst, að hann eptir komu sína þáng-

að leingi frammeptir innbauð íslenzkum sttír-

dentum, er hann þekkti, einusinni eða tvi-

svar, á hvörju hausti, til kvöldverðar að

mestu leiti af íslenzkum tilfaungum, án nokk-

urs töluverðs kostnaðar. Að öðruleiti er

þess ei getið, að vani hans hafi veríð, að

gjöra nein stór gestaboð; þáði þó hehnboð

að öðrum, þegar buðust, og bauð þeim aptr

til sín, optarst einum í senn, helzt til kvöld-

verðar; var hann í hvörju samkvæmi og

mannfundum, sökum síns þýða viðmóts, vís-

inda og staka minnis, yfrið ununarsíimr og

lærdómsríkry þægiliga glaðvær og smáskrít-

inn, kryddaði að jafnaði tal sitt með ein-

hvörri lærðri og skemtandi athugasemd; og

var það mjög í orð lagt á þeim tíðum, að

þegar hann, að loknum mæðusömum em-

tettisgjörðum, eptir þreytufulla nokkurra

klukkustunda setu í einni eða fleirum stjórn-

arnefndum, í Rentukammerinu og annarstað-

ar, kom í vinasamkvæmi , eðr að kveldi

dags- í heimboð þángað, sem hann þá var

boðinn, var hann strax svo glaðvær og skemt-

inn í allri viðræðu og umgengni, einsog

hönum ekkért hefði mæ.tt, eðr hann neitt aU
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varllgt átt við aÖ sýsla J>ann dag ; ekki heldr

sast, að á hann tæki eðr hann kviði fyrir,

þegar svo ástóð, að yfirgefa samkvæmið á

ný, þó þar saman væru komnir jafnaldrar

hans, vinir eðr velgjörðamenn, né gángá

þaðan í vandasamar embættisannir
,

tíðum

gagnstæðar þeim hann aðstöð fyrri hluta

dags, svo um hann mátti segja með skáldinu

non aliter

Dimovit obstantes amicosy

Qvam si illorum cara negotia

Dijudicatá lite relinqverety

Tendcns Venafranos in agros

Aut Lacedœmonium Tarentum .

Uppá ræktarsemi hans við ættmenn sína

og venzlam.enn, má það til merkis hafa, að

þó hann væri af landi farinn, kom hann því

samt til leiðar, að bræðr hans allir voru til

menta settir, því þó Arni gengi ei í skóla,

olli því heilsubrestr hans, að hann gaf frá

sér lærdóm, er haim var þó meir enn byrj-

aðr með. f

) Sama var og, eptir það að

Érichsen var kominn til æðstu meta, að hann

1

) SamanK Viöb. nr. 2. Af brefi til Ericlisens frá Brynj-

úlfi sýsliunanni 1 Hjálmholti, má sjá, aíí hann lagt

hefir meÖ Olafi bróöur simun, lians 3 fyrstu skólaár,

30 rd. eör S rd. til biskups, en % til rektors árliga,

En hvörsu höiiiun heíir umhugað veriö- um alia

eins, má ráöa af hans mörgu bréfum til beggja bisk-



Eyríkssonar. 71

skrlfaéi jafriaðarliga náúngum sínmn, er lifðu

á Islandi, og fleirum sem þess vildu neyta,

enn|)ótt lítils væru umkomnir. 4

) Hann

var og varla nokkurju sinni þeim önnum
kafinn, að hann ekki stundarkorn hvört

kvöld, sæti hjá teingðamóður sinni, gamallri

og heilsulasinni
,

er hann tekið hafði í hús

sitt, henni til skemtunar, meðan hún lifði,

eins þótt vinir hans eða kunnfngjar væru

undireins hjá hönum að heimb
(
oði.

Aðal-sinnisfari hans er vandi að lýsa,

svo vel sé: það má með sanni segja, að

um allt hvað hönum á einhvörn hátt við-

k©m, var hönum sérliga annt; optvarhann

áhyggjufullr og kappsamr í ástundun sinni

og frammkvæmd, að hvörju sem laut; og

upanna, einkum Dr. Finns. Sjá ViÖb. nr. 6, bst. A.

1758—66—68—72 og 73—75—76 og 77—79 og B.

1783.

,-) Signr&r sá á Hnappavöllum i Öræfum, Magnússon,

sein um verör getiíí í Viöb. nr. 2, viö æfi-ágrip Guií-

ránar Eyriksdóttur, bls. 3., og liföi frammum nærst^

liöin nldamót, safnaöi rithöndum allra lieldri manna,

er liann yfirkoinst; þaraöauki lá liann útfyrir aö fá

vœng af hvörjum fugli, Qg völu úr livorju dýri, er

auðiÖ varö, utanlands sem innan
;

margt af |)essu

hafÖi Ericlisen sálugi útvegaÖ hönnin, og viröti liann

yöngliga bröfs meö eigin hendi, sem svnir lítillæti

hans og vinveitni, þó lítilmótligr ætti í hlut, Jegar

gjora var um |>aÖ, sem aö fróöleik laut.
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þótt hann annars væri hinn aðgætnasti og var-

eygðarsamasti í fleirstu, líka hógvær og hinn

lítillátasti hvörsdagliga, hætti hönum þó til,

þegar það greip hann, einsog fleirum gáfu-

og frammkvæmdarmönnum, sem þekkja og

finna sitt verð, en hafa í mörgu að standa,

að vera nokkuð hráðlyndr og heldr enn ekki

vandr að virðíngu sinni; að vægja til, eðr

breyta meiníngu sinni, sýnist þessvegna að

stundum hafi fallið hönum örðugt
1

) ;
því

*) Svo er sagt, aÖ liann einusinni
,

i\taf þrætu milli

eins fyrrverandi stiptamtmanns liér í landi og land-

fógéta Skúla Magnússonar, er afgjörast átti í Rentu-

kammerinu, hafi, vegna Jess að forsetinn í kammer-

inu sýndist draga stiptamtmannsins taum, en vildi

aíS lundfógétinn sætti ávitum, oröiö svo hráðr, aÖ

hann stóÖ upp, og kvaöst ekki aptr setjast, ef petta

fengi framgáng
;
samt sinnaöi hann sig strax, sagtf-

ist skyldi lesa öll skjölin á ný, og breyta meiníngu

sinni, cf hann fyndi nagar rökscmdir ^artil. fetta og

þvilíkt mun miör hafa geöjazt stjórnsömum og jáfn-

bráölyndum yfirmanni og þá var, jafuvel j»ó J>es^

yfirinaör, aö Érichsen fráföllnum, styddi börn hans

margvisliga. Áörgreindá bráÖlyndis tillineiging kall-

aöi einn djúpsær og lærör landi okkar, ekki ófim-

liga: J>au islenzku liissugheit. Svo sýnist, sem
nokkur skortr á injúkleika í ráöslagi og þarhjá

liarödrægni i meiníngum, hafi stundum ollaö Érich-

sen ój>ægiligheita
, er aö visu mun hafa átt sinn

þátt mikinn í hans seinasta veikleika. í>etta er svo

aö skilja, aÖ Ér. var ekki aö öllu nógu liöugr ver»

alldar-mtör

,

j‘ Jjeim háu sætum, hvari Iiann var;
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hann var hreinlyndr og opinskár, J)egar-

hann meinti sig búinn að útgrunda efnið, en

annars þess ámilli dulr; sjaldan merktist að

hönum væri' mjög þúrigt í skapi; hann var

hinn vinfastasti, en undireins vinvandr.

Hvörsu heitt Konférenzráð Érichsen haíi

elskað sína fóstrjörð, Island, og látið sér

annt um uppreisn á hennar sóma v lærdómi

og búskapar ásigkomulagi,. |>að verðr ekki

í stuttu máli útskírt: hvör sá sem athugar

ennar dönsku stjórnar og ýmissra útlendra

mannvina margföldu tilraunir, uppákostnað

og gjafir til viðreistar öllu því, er þeinkzt

gat landinu nytsamt, allt frá 1770 til nálægra

tímay víst framm undir aldamótin, og þarhjá

veit, að flest {>að hefir annaðhvört gengið

gegnum* * Erichsens hendr, eðr er afleiðíng af

hans dugnaði *)? {>eim mun ekki virðast of-

þoldi þcssvegna ekki vel, aíí önnur meiníng gildti

enn hans, i þvi er Islandi viíkom, hvaraf kveiktist

ímugustr,. um nógu. mikla. hlutdeilni. hans fyrir

þessu landi; og jafnvel a« aörir voru i. þessu efni,

á þeim seinustu árum
,

svo aö' kalla
,

settir hönum.

til höfuös.
/ *

*) þaö er taliií sem víst, aií Erichsen sjálfr gjört hafi

uppko.st til allra þeirra tilskipana og kóngsbréfa,

sem útkomu þá tiö, hann var viöriöinn Réntu-

kammeriö, og áhrærtíu Island, og þaraöauki öll þau

vandasömustu bréf til Islands embættismanna, bæöi

frú Kammerinu og Höndlunarstjóminni. Eru og næg
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hermt, |>ótí sagt væri: að Konferenzráð

Érichsen, med verkum sínum og eptirdæmi,

hafi meiru afkastað, landi J>essu til sóma og

uppkomu, enn fleirstir landar hans á fornum

öldum og nýum
;
þó sá alvísi, sem ávöxtinn

gefr, hafi liðið, að margar góðar ráðstafanir,

landinu til heilla, ei hafi samsvarað þeim

góða tilgángi. því mun varla nokkur neita,

að hann hafi stundað landsins heiðr og lær-

dóm öllum fremr á þeirri tíð hann lifði.

Hans ráðum og dugnaði er það víst að

nokkru, ef ei miklu leiti að þakka, að þá
útgeingu á prent flest þau lærðu verk, sem

enn eru og jafnan munu verða landinu til

sóma. Sem dæmi þaruppá, og án tillits til

eiginligra fomfræða , má nefna Islands víð-

frægu kyrkjusögu
,

hvörrar útgáfu hann

studdi margvísliga
1

) ;
Egg. Olafssonar og

B. Pálssonar ferðabók, hvörja hann, ásamt

Schjönning, hefir leiðrétt í málfæri og efni-

sins niðrraðan; 0. Olavíí reisubók, hvörja

hann prýdt hefir með svo lærðum og efnis-

drjúgum formála, að hann kalla má kjarna í

þessari bók, öllum ómissandi, er þekkja vilja

likindi til, aiJ frá fleirum stjórnarráXum, fó ekki

væri hann viö |>au riðinn, liafi saint stundum verið

leitaií hans Atkvæða, í Jivi áreið og Island snerti.

Samanber Vifcbætir, nr. 6.
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íslands ástand á þeirri seinustu öld; Arne -

islandske Rettergang og Holbergs geist-

lige og verdslige Stat
,

í hvörjum báðum verk-

um hann á mikinn þátt, og þann allan ágæta

þátt, er snertir Islands gömlu lög, hvarum

áðr lítið eða ekkért var á prent útgeingið;

Rit jþess íslenzkaLærdómslistafé!ags,af hvörj-

um 7 bindi titgeingu,. áðr hann viðskildi, og

ei enn hafa jafníngja, hvað hið hreina og

óþvíngaði málfæri snertir.

Að Erichsen ogsvo hafi legið mjög á

hjarta, að uppihalda heiðri og áliti Islands í

öðrum greinum, jafnvel hvað |>ess stjórnar-

hag snertir, þaruppá mætti £eiri dæmi telja..

Hér skal einungis J>að nefna: að hann tók

sér J>að mikið nærri, að J>að höndlunar

írjálsræði,. er landinu var tilætlað,. skyldi

grundvallast, á kólóníuhöndlunar reglum, og

að íslenzkr maðr skyldi þessari meiníngu

frammfylgja
1

) ; að sá eldgamli æruverði SkáL

holts biskupsstóli skyldi kollsreypast, án |>ess.

að afleiðíngar í báðum þessum efnum, sem

l
)
Henim má lesa lirichsens snotra og djúpsæra álitv

i lians Forsetg til at besrare det Spörgsmaaly om den

bedstc Handclsindretning for Island
, hls. 147. Sbr.

Viftb. nr. 6, 1784 og 85; líka Fjeldsteds ritlíng um
Islands frihöndlun, bls. 52, hvarí J>essi kallar J)atf

góíían og politice hyggiligan lærdóm, .að Island álit-

ist sem kólónia af rikinu.
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hann helt, væri vel yíirvegaðar og. rettiliga

metnar.

Viðvíkjandi búskaparefnum landsins, þá
ætla menn Island, hafi eingvum sona sinna

einsmikið að þakka og Érichsen; J>au- láu

hönum öllu fremr á hjatta. Jjegar hann sam-

anlíkti landsins nálæga ástandi, við það sem
í. fyrndinni verið hafði, sá hann glöggt að

því fór hnignandi; óttaðist hann þá fyrir

því, að landið mundi að lyktum leggjast í

auðn, einúngis vegna skorts á nauðsynligri

forsjá og aðgjörðum x öllu því, er búnað

áhrærði; leitaðist hann þessvegna við, að upp-

götva og kunnar að' gjöra almenníngi orsak-

irnar til fátæktar þess og eymdarhags; sömu-

leiðis og, fyrir hvörju fyrst og fremst þyrfti

umhyggju að bera, svo að hindra rnætti fyrir-

sjáanligar ófarir; og hvömin landið sjálft

gæti með litlum peníngastyrk
, hjálpað sér,

eða að minnsta kosti bætt sitt ástandv og búið

sig undir mótitöku frjálsrar kaupverzlunar, og
annara nytsamra frammkvæmda. Mundi það
líka satt reynast, að því nákvæmar sem fleirst-

um hans forskriftum væri fylgt, þess. stað-

betri bótum mundi land vort taka.
x

) Áhyggja

*). Hvöi; hans andi var i þessu efni, má meöal annars

ráíSa af merkiligu bréfí hans- Sjá Viöbœtir, nr. 6,

bst. b. 1783.
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fyrir þessu og öðru, sem Íslandí víðkom,

varð hönum tíðum svo þúng, að hann

—

kalla máttl — neytti hvörki svefns né matar,

og hafði nær |>ví eingva ró, einkum væri |>á

nokkur vandi á ferðum þessu viðvíkjandi,

hvörs endalykt hönuin, á einhvörn hátt, leizt

efasöm. Féllu hönum þá eitthvört sinn við

kunníngja sinn þessháttar orð: uEnginn veit

Uné trúir, hvílíkt ángr, önæði og hugarkvöl,

Uþau Islandjefni olla mér, dremr öðru sem á

umér liggr ! .J>að veit guð ! að eg ekkért vil

• uáforma né gjöra annað enn það, sem kon-

Uúnginum og landinu *er til gagnsemdar; þó
Jiggja lcindar mtnir mer á hálsi

,
þegar ekki

' uer allt sem þeim líkar.” (Sýndi hann þá nokk-

ur bréf, ér sönnuðu sögn hans.) uHér má
Uauðveldt tortryggja gjörðir mínar, því hér

uþekkja svo fáir landsins lög
,
ásigkomulag

uog nauðsynjar, eðr hafa þará-rétta ráðdeild.”

uMörgu sinni hefi eg verið á fremsta

Uhlunni, að beiðast af konúngi mínum lausn-

uar frá afskiptum Islands, og öllum þess

Uumráðum, en get ekki fengið það af mér!

uEg elska ísland fölskvalaust
,
þó eg gángi

uvakandi að því, að sú elska styttir mínar

Ulifsstundir.”

Að Érichsen hafi verið einn með mestu

gáfumönnum, er land vort getr sér eignað;

að hann að sama leiti hafi verið yðjusamr frá
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fyrstu tll síðarsta
,
og megí telja mecí þelm

lærðustu mönnum til náJægs tíma, það má
með öllum sanni segja. Hvað hans frábæru

gáfur snertir, þá er nokkuð þarum að frarrtan

talið, og að öðru leiti staðfestist það af hans

frammúrskarandi lærdómi, hvörs hér á eptir

mun minnzt verða. En til marks uppá

ástundun hans er þess hér að geta: að fyrst

þegar hann var við Kaupinannahafnar liá-

skóla, bláfátækr og vonarlaus um’styrk frá

foreldrum sínuin, en hafði þó svo gott inn-

hlaup og athvarf hjá vinfeðrum sínum Har~

bóe biskupi og Luxdorph, sem sagt er að

framan, notaði hann sér það miklu sjaldnar,

enn þeir ætluðust til, þókti það tefja lær-

dómsyðnir sínar um of, og laut heldr að lægra

kosti heima í kamersi sínu á Regénzi; var

það þá stundum, að hann, ásamt legunaut

sínum — til að geta einum af þeim 3 Mag.

Hálfdárii Einarssyni, Jóni Amasyni eðr Magn-

úsi Ketilssyni sýslumönnum— að aptni dags

ei fóru úr fötum, heldr lásu þeir og stúdér-

uðu nætr sem daga, og lögðu sig að eins um
2 eða 3 stundir í fötunum, ofaná sæng sína.

Sama yðni og ástundun fylgði hönum, eptir

það hann kom til embætta. þegar hann fyrst

kom inn í Rentukammerið frá Sórey, var

hann þar, sem nærri má geta, mörgu lítt

kunnugr, varði hann þá öllum þeim stund-
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um, 'sem hönum afgángs urðu, frá hans nýu

embættisönnum, bæði dag og nótt, til að lesa

og kynna sér bréfa og gjörnínga bækr þær

allar, er í nokkru snertu hans embættisstöðu,

með þeim ákafa, að hann nær því varð sjón-

laus
1

) ;
vildi hann ekki vera neinu ókunn-

ugr, né þurfa annara með til að fræða sig,

allrasízt höndla í blindni eða fákænsku, heldr

vita ástæðu fyrir öllu J>ví hann gjörði. J)að

varð J>á og mál manna síðar í Kammerinu, að

fá mál kæmi J>ar fyrir, hvað gömul sem væri,

eðr aðdragandi þeirra lángr, að ekki vissi

hann sögu þeirra, jafnvel í yzta hörgul.

þeirn sem til hans þekktu og aðgáng |>águ í

húsi hans — og það stóð þeim flestum til

boða, er lærdóms leituðu, og vanda vildu

siðferði sitt — allt framm á hans síðustu ár,

ber öllum saman um það, að þeir aldrei hafi

x

) Á sjóndepru |>essari várö ckki bót ráíin, af jafnvel

einum frægasta liflæknir (líkast Dr. Berger) og ekki

fyrr enn vorinu eptir, af liandlæknir Jóni sál. Pétrs-

syni, J>á
aptrkomnum úr sinni alzjírsku skiplækn-

isferíS; er sagt Jón {>á liafi læknafi nafna sinn meÖ
litluni kostnaöi og fyrirliöfn, hvörs Ericlisen optliga

þakklátr minntist; og eptir /þaö Jón Pétrsson var

til Islands farinn, en §onr einn Erichsens, aö nafni

Skúli — heitinn í höfuö vinar hans Skúla landfó-

géta — andaðist úr bólu- eír mislínga-sótt, er lraft

eptir Erichsen: Jcg heföi ckki mUt Skúla minnj hejtii

Jún Petrsson rcriÖ hírl
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vltað hatrn yðjulausan eina stund— að frá-

teknum matmálstíma — allt í frá 7du stundu

um morguninn til 9
du nm kvöldið, nema

þegar einhvör vina hans eðr kunníngja heim-

sókti hann að aptni dags, eðr hann sjálfr sat

hjá sinni gömlu teingðamóður, sern fyrr er

áminnzt.
l

) Lengr enn þángað til kl. 9 á

kvöldum þorði hann ekki, á seinni árum

sínum, að lesa eðr skrifa, sökum heilsu sinn-

ar, hvörrar hann lengi vel nákvæmliga gætti,

og með athygli lét sér annt um allt það, er

lengja mætti lífdagana. Sagt er, að þegar

hönum voru heimboð gjörð, haíi hann venju-

liga haft það í skilmálum, að hann mætti

koma og fara, þegar hann sjálfr vildi, svo

hvörki liðu hans embættisverk
,
né önnur

lærð ^störf.

Að hann hafi verið með þeim lærðustu

mönnum hér á Norðrlöndum, sýna öll þau
lærdómsverk, prentuð og óprentuð, sem
eptir hann liggja; ekki einúngis innihalda

*) Getið er f>ess líka áf gagnkunnugum 'manni, afi

Ériðhsen á fyrstu embaéttisárum sínum i Kaupmh.

hafi gætt Jeirrar reglu, nœr Islendíngar voru aö heim-

bofci i h\tsi hans
,

ati uppteikna á lausan miíSa þaíS

minnisverdt um Islands hag, er hann þóktist af

hvörjum þeirra nema, sem og sinar ntliugasemdir

J>arviÖ; hvörttveggja i J>eím tilgángi, a5 liann siöar

yfirvegaöi og rótfesti |>etta betr, ef slík efni skyldu

til .rannsóknar koma.
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|>au menjar af inum mest útbreidda lestri, í

nær því öllum vísindagreinum
,

heldr bera

|>au með sér
,

að hann hafði
, svo að segja,

tekið allt |>að markverðasta þaraf í minni sitt,

'og með eptirþánka raðað |>ví J>ar svo niðr,

að allt lá á reiðum höndum, til hvörs sem

taka þurfti. Hann er J>ví í ritgjörðum sín-

um hvervetna, eptir J>ví sem á efninu stendr,

lærðr, cljúpsær og orðuligr, hvörjir lærdómS

eiginligleikar gjorðu hönum J>að möguligt,

að stjórna mörgum og vandasömum embætt-

um, og undireins vera fjölefnaðr ritasmiðr.

|>essir eiginligleikar komu J>ví til vegar, að

hann var settr ylir J>að stóra honúngliga bóka-

safn ,
er á J>eim tímum var komið í mestarugl,

og hönum trúað fyrir
, að setja J>að í orðu.

Um lærdóm hans kemst daiiskr maðr nokkur

enn fremr, svo að orði:

uSakir J>ess að Erichseil var maðr víð-

ulesinn og margreyndr, mátti hann ei tæma í

ctsamtali, hvört hann J>ó alltíð flutti með

ctJ>eirri siðprýði, sem heima á hjá inum vitra;

•

<tmenn heyrðu J>ann sama mánn tala með

ccbezta smekk í efnum sem viðkomu heims-

ccspeki, túngumálafræði
, kaupverzlun, sjó-

ttferðum, landastjórn, fornaldarfræðum og

c
tVorrar J>jóðar ásigkomulagi

, á J>ann hátt,

c
t^r sýndi skarpleik og lærdóm. J^essvegna

c
ttrúði konúngr hönum

;
landið heiðraði

6
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uhann; fróðir elskuðu hánn, og líttreyndir

asóktu hann að xáðum, þá stund hann var

uheima, brúkuðu Irann til að fræðast af, við

uritsmíði sín, og s. frv.” Prófessor Ólavsen,

sem var hönum svo handgenginn, kveðr svo

að orði: uHann var maðr djupvitr í öllum

Uefnum; yðnastr allra; kappi í vísindastarfi

Uhvörju, sem þreyta skyldi; þarhjá fölskva-

Ulaus og hinn trúasti og vandlátasti í allri

Uskyldurækt.”
1

)

Fullkomnun hans og liðugleik í lútínu

og grísku máli, má ráða af því, sem að fram-

an er sagt, og hvað hátt hann hafi kominn

verið í hinni dönsku mælindiskonst á sinni

tíð (þó stýlsmáti hans, nú á dögum, þyki

nokkuð lángteygðr og hlaðinn), má marka af

því, að Rektor þá, síðan Prófessor, þorkell

Baden, var eittsinn aðspurðr af íslenzkum

stúdenti (Einari Thorlacíus, er prestr varð

síðar að Grenjaðarstáð), af hvörs ritum bezt

ínátti læra danska málsnilli; svaraði hann þá:

uaf Érichsens í Sórey opinberliga höldnu

Uprentuðu ræðum, hærra mun einginn enn-

uþá komizt hafa í danskri málsnilli.” þessu

til staðfestíngar er ogsvo þess að geta, að

Érichsen var einn sá þriðji aðalfrumkvöðull

x
)

Fleiri læi-ííni manna vitnisbnríii um lærdóm Érich

sens, má sjá í Viöb. nr. 5, á ýmsum stöðum.
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til, að árlð 1756 var stiptað félag nokkurt, er

leingi ótgaf dœmandifrettablöð
'

1

) yfir danskar

ritgjörðir; er þessu félagi, í hvörs athöfnum

Érichsen átti leingi þátt, ennþá framhalclið

og að nokkru leiti eignuð sú hreinsun og

umbót, er in danska túnga.og ræðustýU fékk

á 6ta tugi þeirrar 18du aldar.

Sitt eigið móðurmál ritaði Érichsen, eins-

og öllum er kunnugt, svo einfaldt, hreint og

liðugt, en þó tilgjörðarlaust, að lengi mun
mega fyrir munstr hafa. Aðrar norrænar

túngur, svosem sve^sku, engelsku, þýzku

og frönsku, m. fl. er víst, að hann hefir sum-

part skilið, sumpart þarhjá talað og skrifað.

Val hans til lærimeistara við háskólann í

Sóreyu ,
sýnir hvað hann strax

,
á öndverðri

æfi sinni, var í lögspeki; einsog hitt eingu

síðr, að Kófóð Ancher, hvör lengi hefir

verið haldinn — ef ekki sá efsti, þá þó —
einn af þeimmestu lögvitríngumíDanmörku,

kaus Érichsen fyrir sinn meðhjálpara, til opin-

berra fyrirlestra í lögvísi á háskólanum. Eins-

og K. Ancher var sannkallaðr grundvallari .

(Stator

)

ennar dönsku laga-historíu, svo

var og Érichsen það af inni norsku og ís-

Etir svoköllufiu Lcerde Efterrctninger, sjá ViÖb.

bst. h. og nr. 6, bst. a. 1756.

6
2

nr. 5,
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lenzku. ') Prófessor Kongslev, eptirmaðr

Erichsens í Sóreyu, fetaði í hans fótspor, og

er Kongslevs inngángr til hans préntuðu

fyrirlestra í Sóreyu allr bygðr á Érichsens

kóllegío, einsogEðvarðs Colbjörnsens óprent-

uðu fyrirlestrar, yfir þá dönsku lagavísi, að

skipulaginu til (’systematicb

)

voru að nokkru-

leiti lagaðir eptir Érichsens. 2
) Frá Erichsen

er og nær því að öllu leiti kapítulinn í Hol-

bergs Danmarks og Norges geistlige og verds-

ligeStat, sem höndlar um þau dönsku, norsku

og íslenzku lög, einsog líka Erichsen stóð

fyrir annari iitgáfu af þessari nytsömu bók.

Að hann eigi mikinn þátt í því ágæta verki

:

*) Fyrirlestrar eíia kóllégia Erichsens yfir lögvisi, þá

hann var Prófessor i Sórey, hafa aldrei prentaöir

veriíi, en dyljast
J>ó

liér og hvar í handritum. Amt-

maiSr B. Thorsteinson komst eittsinn í Kaupmanna-

höfn ýfir 3 parta paraf, ilefnil. yfir náttúruréttinn,

yfir |>á dönsku, norsku og íslenzku lagahistoríu og

yfir þann svokallaía persónuréit. Af óaögætni hefir

lijá hönum glatazt sá fyrsti og sífcarstnefndi partr,

einsog Jeir ei heldr innihéldu neitt þaÖ er nýtt eöa

merkiligt þykir í logvísi nú á tímum, nema nátt-

ururéttrinn
,

er var skarpvitrliga og oröuliga út-

listaér. Sá partr, er inniheldr lagahistoriuna
,

er

ennþá til, og er paraf auösétí, aÖ Prófessor Kongslev,

att Öllu leiti hefir studt sig þarviÖ, einsog á verör

vikið í textanum hér aÖ ófan.

2
)
Samanher ViÖh. nr. 5, hst. a. n. p. og nr. 6, hst. A.

1763.
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Arnesens islandskc Rettergarig, ber bókin sjálf

með sér, og er alkunnugt. J>egarKonferenzráð

Dr. M. Stephensen, í Eptirmœlum 18du aldar

,

lætrEymóður vora, Island,teljaErichsen með-

al saknaðra sona sinna, við ýmsar Iærdóma-

greinir, svo sem sagna- og búnaðar-fræði,

m. fl. kveðr hann þannig að við lögspekina,

bls. 709: «En lángt yfir alla. (tel eg) minn

sísaknaða Konferenzráð' Jón Eyríksson!’
3

Fyrir þeim er nokkuð þekkja til þeirra,

um hans daga á prent. útgefnu, fornrita frá

A. Magnú.ssonar nefndinni og hans eigin

smáritlínga í því efni, þarf ekki að lýsa hvör

hann var í fornfræðavísindum
, og hvört líf

hann setti í athafnir téðrar nefndar,. er áðr

ávikið; af margra lærðra þarum bornu vitnis-

burðum, skal nægja að vísa meðaL annars til

greinar í viðbætirnum úr bréfi eins hins

merkasta og í þeinj efnum hæfasta dómara á

þeirri tíð. ‘)

Að telja öll— jafnvel ekki nema prenluð

-— rit- þessa óþreytanliga yðjumanns, mun
varla möguligt að svokomnu, þar með sanni

mun mega segja, eðr óhult fullyrða, að allt frá

1750 til 1786, hafi færri ritgjörðir, áhrærandi

Norðrlanda fornfræði, samt Danmerkr og

Norvegs historiska og ekónómiska ásigkom-

x
\ Sjá Viöb. nr. 13
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ulag, útgefnar, færri breytíngar gjörríar verið

á Islands og fleiri danskra skattlanda högum,

x hvörjum hann ekki, sem ritsmiðr, hefir átt

nokkurn þátt, eðr á einhvörn hátt, frá þeirri

lærðu síðu
,
verið viðriðinn 1

) ;
það er líka

með þakklæti viðrkennt af mörgum rithöf^

*) Fundizt hefír blaíí, Jessu viíívikjandi, sem Erichsen

sjálfr ritaíJ liefír, og sem undireins lýsir frómlund-

aifri óhlutdrægni (Bcskjedenhed

)

haus í visinda-efn-

um; Jaií hljóftar svo:

Hvad der i 0vrigt fra mig fíndes indrykket i an-

dres Skrifter, erindrer jeg for Tiden folgende:

a. Etyinologi af Ordet pjófr eller Tyv, i Professor

Dons’s Disputats de delicto furti. §. 7. pag. 8—-9.

b. Uuderretning om visse Slags Badc i Island, i Professor

Chr, Friis Rotbnlls Theoria Balneorum^ Hafn. 1755*

Proœm. p, 7. Men alt for ufuldstændigt, formedelst

Mangel af forutfdne Efterretninger paa den Tid.

C. Ovcrscetielsc af nogle Stykker af Vuluspá, Háfamdl og

Riinakapítula ,
i Professor Mallets Edda (se hans

Avant-propos
, p. 23) ,

dog langt fra af den Bety-

denlied, som man maaskjo kunde slutte af hans Ord
paa dette Sted; det strakte sig kun til et og an-

det enkelt Sted, som han spurgde mig om, da

Tidcn ikke tillod liam, at lade mig sc hans hele

Ovcrsættelse
;
jeg kan altsaa ej videre svare dertil.

d. Katalog over Biskup Herslebs Bibliotlick og Myntsam-

ling f
dog den sidste mest efter hans egen efterladte

Plan.

c. Efter General Kirke-Inspektions Kollegiets Befaling

af 3. December 1761, og siden efter Forfatterens

egen haver jeg gjennemgaaet Biskop Finner Jolmsens

IJist. i ccless. isl. (3 furste Tomer) skrevet efter sam-
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undum, en til munu máske ogsvo þeir vera,

sem á síðara hluta æíi hans höfðu eins mikla

orsök J>artil, en gleymdu þó að minnast hans

með verðskulduðu þakklæti í verkum sínuin.

Konferenzráðs Erichsens ritgjörðir, á

prent útgengnar, eruv sem menn nú tilvita,

J>essar inar helztu: ')

Tentamen historico-philol.-antiqv. nomina pro

-

pria Vett. Septentrionaliwn illustrms
, Haf-

niœ 1753. 8. Samanb. Viðb. nr. 5, bst. k.

Disqvisitiones duœ historico - antiqv.. de Veti.

Borealium Peregrinationibus et. Philippiay

Lipsiœ 1755. 8.

me höjlovlige Collegií Foranstaítnihg,. og antegnet

til livert Sted, hvad jeg endda syntes at beli£rve For-^

bedring. (Sbr. ViÖb. nr. 6, 1763,. 'og framvegis.);

f. Det jeg liaver kontribueret til Konferensraad Suhms

Verk Om Odin og den nordiske Gudelœre 9 er alt for

ubetydeligt, til at fortjene enten den Brugj som haa

liar gjort deraf, eller den Pris, som hans Godlicd

haver sat derpaa. (Sbr. Viðb. nr. 5, bát. k.)

g. Det jeg haver haft at bestille paa Videnskabemes.

Selskabs Vegne, med Olaysens og Povelsens islandske

Rejse
,

er tildels forklaret i Fortalen til samme.
'

Det bestod mest i at rette den danske Stil, igjen-

nem det hele Verk, dog i den forste halveÐel med
nogen Hjælp af Professor Schjönning.. (Sbr. Viðb.

nr. 6, bst. A. 1773.)

£etta blað er ekki leingra. Fleira pesslags finust

i ViÖb. nr. 5, bst. a. c. g. h. i. k. 1. n. o. p. q. r.

1

) Sbr. Nycrups og Krafis Fvrfatter-Lcxicvn^ bls. 153-
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Specimen juridico-antiqv ._ de Expositiöne in-

fantum ,
ejusqve apud priscos Boreales cau-

sis

;

prentað aptan yið Gunnlaugs. Orms-

tungusögu.

Frásögn um jard'skjálftann og eldgosi'ó' 1753

í lslandi (ur Kötlu), innfært á dönsku í

Kmh. vísindafélagsrita7 clll bindi, eptir frétt-

um frá Eggérli Olafssyni og BjarnaPálSr

syni, er þa tíð ferðuðust um Island fyrir

nefndt félag..

Tale paa Kong Frederik den ferntes Fpdsels*

dagy Sorp 1760,. 4.

Formáli, atliuganir, vid'bœtir og registr ylir

sýslumanns Jóns Arnasonar Indledning til

dcn islandskc B.etterga7ig, sst, 1762. 4..

(Samanb., Yiðb* nr. 5, bst. 1. n.)

Forbedrmger til tredie Udgave af Baron Hol-.

bcrgs Danneniarks og Norges itzige Stat,

að svo miklu leiti, sem Island snertir og

J>au gömlu dönsku og norku lög, ssU

1762. 4.

Tale paa Sorp Akademies Stiftelscsdag
, sst.

1762, 4.

Dcinsk Oversœttelse, var. lectiones, Anmœrk-
ninger, Register og Forberedelse til Konge-

Spejlety sst. 1768. 4. (Samanb- Viðb. nr. 6,

A. 1768 og B. 176?-69.)

Udtog af Poul Fidalins Afhandling om Is-

lands Opkomst, kallað: Deo
? Regi et Pa-
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triœ, sst. 1769* 8. (Samanb. Viðb. nr.

bst. n. og nr. 6, B. 1769-70.)

Tale paa Kong Kristjan den 7des Fpdselsdag

,

sst. 1769* 4.

Observationum , ad antiqvit. Septentr. pcrti-

nentium, spccimen de Somniis et Geniis,

ib. 1769. 8. - :

Annotatio de Berserhis (prentuð aptan yið

Kristnisögu)., Hafn. 1773. 8.

Saga af Gunnlaugi Onnstiíngu

,

ísl. og lat.

Hafn

.

1775. 4. (Sjálfr skrifar Érichsen

svo: ct
alt, undtagen den islandske Text,

nemlig: Versionen, Noterne, Afhandlin--

gerne bagved, den om Expos. infamum

uforbedret, samt Gcnealogiœ, paa den sid-

u6te nær, Index rerum> og de fleste Foces

upocticœ i Indice vocum 1

) ere mit Arbej-

ude; hvorhen og kan regnes: Epistola

iLad Finnum Johannœum, de Chronologia

^Gunnlaugs-Sagæ
, Hafn. 1778. 4.

Alphabetum hebraicum s. de pronunciation&

lingvœ hebraicœ, vcrsib. island. Ilafn. 1775.

Af presti Sira Gunnl.. Snorrasyni helir Er..

lagað og útgefið.
2
)

*) farí átti bisktip Dr. Hanncs Finnsson mestan hlufc*

sub auspiciis ericianis.

-) Sbr. Nyerups Forfattcr-Lexicon
f 2. d. bls. 564[.
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De historia et fatis Seriei Torfœanœ, prentuð

í formálanum við Torfæanay hjá Kamm-
erherra Suhm.. 1777. ')

Kammersekr. O. Olavii Rejse over Islands

nordvestlige
,
nordlige og nordostlige Dele.

Kj0bh. 1780. 4. Fyrirutan það sem Ér.

lagfærði stýlsmáta, í allri þessari bók> er

hann aðalhöfundr til hennar snotra og

fróðliga formála, og flestra athugasemda.

I Ritum ens ísl LœrdómsUstafelags. á hann:

Um saltgjör& af sjó

,

1. bindi..

Um kvala-vei'ð'i, sst.

Um marsvína-rekstr, 2. bindi.

Um veitfi og verkun d laxi og síld, 3. bdi.
2
)

Um acf fd druknacfa og helfrosna til lífs

d ny9 í 6. bdi.
3
)

*) far fínnst í mikill hluti af œfísögu ^ormóðar Törfa-

sonar^. sem Erichsen hafði samantekið á dönsku, og

siifar er litkoiniií í Míncrvu.

2
)
Af prívatbréfum, sem farið hafa* inilli Erichsen og

Gíildbergs
,

hvör
J)á var dírektör fyrir Grænlands,

p

Islands, Finnmerkr og Færeya höndlím og fiskifángi,

sést berliga, hvörjir aldavinir þeir liöfóingjar íiafa

veritt, lika má þaraf ráöa : að um þær mundir gekk

mikiÖ á um sildarveiði i Islandshafí, og verzlun á

henni til St. Crux eyar i. Vestindium. Sjá ViÖb.

nr. 13.

3
) HéraÖauki eru frá hans liendi þeir dönsku formálar

frarnaiiviÖ Jicssara rita G.fyrstu bindi ; lika listarnh:

yfir konúnglig verölaim frá Rentuk?ammerinu ,
i 2.
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Forberedelse til at besvare Landhúsholdnings-

Sclskabets Spörgsmaal : Hvilkcn cr den bed-

ste Handelsindretning for Island ? Kj0blu

1783. 8, *)

Vita Sœmundi Multiscii
, af Prófessor Arna

Magnússyni, með athugasemdum og lag-.

færíngum, prentað framanvið Sæmundar-

Eddu,* sem Fornfræðanefnd A. Magnúss.

hefir utgefið.

Kort Underretning om de Jordrystelser og

Ildsprudning, som anrettede 0delæggeIsen

i Island 1783. 2
)

4. 5. 6. og 7. bindi. Listi yfír landhush . Selskabctx

Verðlaun í 5ta bindi fyrir 1784 og 85 og sum af

ritefnunum, heht i 4da, bindi.

*) Um augnamib' sitt meö þetta rit, ásamt meií fám
oriSum, umFjeldstæds bókmála um sama efni, talar

Érichsen nokkuií í bréfum til biskups Dr. Finnsens.

Sjá ViÖb. nr. 6, bst. B. 1784 og 85, samt nr. 6,. bst. m
2
) Kit þetta var aií boiíi konúngs lesiií á préöikunar-

stólunum í Kaupmannaliafnar kyrkjum, sunnudag

milli áttadags og prettánda 1784, til uppörfunar

Jiess gjafasafns, sern ailranáöugast leyft var, til hjálpar

Islandi, eptir jariSeldinn ármu fyrir; svo Erichsen

má, aö J>ví leiti, eins vel telja frumkvööul til nefnds

stórgjafasafns, sem JústizráÖ Pontoppidan. {>aÖ má
líka ráöa af 4 bréfum, sem fundizt hafa til Er. frá

Jústizráði Christianí í Kiel, 2 á |>ýzku og 2 á látinu,

aÖ {>essi læröi maör Iiefir á þýzku utgefiö, eör ætlaö

aö xitgefa á sinn kostnaÖ
,

útdrátt af áörtéöu Ers.

í'iti, til hjálpar þeiin, er niest liöu viö téÖan eld,

J>ó þessa finnist ekki siöar á prcnti getiÖ,
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En stor og god Handling i vore Tider, inn-

fært í Mínervu fyrir októl)er mánuð
1786. ‘)

Observationcs et Emendationcs ulteriores in

Gunnlaugi Vermilingvis et Hrafnis poette

vitam , ex eruditorum in Islandia amico-

rum epistolis collectœ et latine versœ
, Hqfn.

1786. 4. er að álíta sem viðbætir til bréfs

hans De Chronologia Gunnlaugssagœ.

Udsigt over den gamle Manuskriptsamling i

det store Jzongel. Bibliotek. Kbh. 1786. 8.

Udtog af Chr. Lunds Indberetning til Kong

Frederik den 3die
* angaaende de i Aarene

1652 og 53 foranstaltede Sotoge til Grön-

lands 0sterbygd, oplyst ved Anmærknin-

ger og Dokumenter. Kbh. 1787. 8.
2
)

Thormod Torfesons Biografi med Efterret

ning om hans Skriftcr,
innfært í Mínervu

fyrir nóvbr. og decbr. 1786, og janr.,

febr. og marzí 1787; nær þángaðtil f>or-

moðr gjörðist konúngligr sagnaskrifari

*) pessi letrgjöriS er í raun rettri að' álíta, sem reikníng

yfir þaÖ gjafasafn, sem andligrar stéttar inenn í

Danmörku og i Norvegi, fyrir meöalgaungu Iians,

lögííu til uppheldis prestum í Hólastipti, og hönum
var til útbýtingar ú Iiendr falift.

s
) Lcib'tíngr Jjetta gjöiS5ist, undir forsjá Jíáverandi rcutu-

meistará Mullers.

i
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fyrir Norveg. *) Eptir Érichsen látinn,

hefir Prófessor og Riddari R. Nýerup, úr

hins eptirlátnu pappírum, aukið þetta rit

og Kammerherra Suhm ritað inngáng þar-

til, útgefið sér á parti Kaupmannahöfn

1788. 8. (Sbr. Viðb. nr. 6, A. 1763.)

Jóns Loptssonar Enkómiast

,

eðr Lukkuóskar-

kvædi til hans frá ónefndum höfundi *

sem inniheldr registr og tímatal inna

norsku kónga, frá Haraldi hárfagra til

Sverris kóngs, með danskri útleggíngu

og athugasemdum ;
samtbréfum þormóð-

ár til ýmsra lærðra manna, einkum Arna

Magnússonar, viðvíkjandi heidinöld norð-

manna, og fleiri Norðrlanda tímatali, eink-

um frá Haraldi hárfagra til dauða Olafs

helga, allt snúið af íslenzku og að nokkru

leiti í ágrip fært, Kaupmh. 1787.

Bref 2 til Luxdorphs, sem prentuð finnast

í Luxdorphiana ,
bls. 459-72, hvarí |>eim

íslenzku sögum er raðað í vissa flokka,

eptir þeirra innihaldi og fleiri eiginlig-

leikum.

Bref 1 til Sulim, prentað í hans Levnet
,

bls.

333-37, viðvíkjandi Odins Gudelœre.

*) Fyrir ritgjöríí Jessa þökkutiu |>eir læröu útgefarar

Minervu KonferenzráÖi Erichsen meö lof-brefi undir

6ta nóvember 1786, sein Iesa má í ViÖb. nr. 14.
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Athugascmdir við skrifdóminn (rccenslinina

)

yíir Oiavíí og Horrebows rit um Island,

í Nachr. von dem Zustand der JVissensch.

1. St. og 4. St. p. 354-60.

Skírsla am jardyrkju lslendínga á fyrri öld-

um, hvaraf ágrip nokkuð finnst í Próh

MalIetS Merc. daii. 1754, bls. 313-15.

Ritdómar eða Recensiónir ýmsra bóka, inn-

færðir í þau, á bls. 83, hér að framan

nefndu fréttablöð, og í Berlíngs lærðu

fréttablöð, þau 12 ár, hann var í Sórey,

og mun ritdóinr hans í téðum blöðum*

yfir Eggers Schildcrwig von Island 1786,

vera ein með, ef ekki hans síðasti.

Oprentað eptir hann er til:

pánkar um Austrbyg'd' Grœnlands, e'ðr hennar

fund á ny og uppsiglíngu. Fróðligt rit og

verðugt höfundi sínum. (Utdrátt þaraf

sjá Viðb. nr. 15.;

Um landamerki Lappmerkr og þrcctu paruni

milli Dana og Rússa 1772.

Athugasemdir vi& Stiptamtmanns Fjeldstœds

þdnka um Fœreyar. (Útdrátt þaraf' sjá

Viðb. nr. 16.)

Registrsins yfír þessa lærða og fræga

manns bókasafn er getið í Berlíngs lærðu

tíðindum fyrir árið 1787, hvar J>eim, er

grenslast vilja eptir föðurlandsins sagnarit-

um, finnst vísað til bóka þeirra, í nefndu
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reglstri, hvarí, með þessa yðna elganda elgln

hendi, innritaðar sjást margar hans athuga-

semdir; sömuleiðis á ýmislig mikilvæg út-

lenzk handrit, viðvíkjandi föðurlandsins Sögu-

smíðum og ásigkomulagi. Og eru fleirstar

þær bækr síðan keyptar handa konúngsins

stóra biblíóteki, hvar þær notaðar verða af

öllum þeim það girnast og til ná.

Söknuð sinn eptir þennan merka mann
og stiptara sinn, lét hið konúngliga íslenzka

Lærdómslistafélag, framanvið ritgjörðir sínar

fyrir áríð 1786, 1 ljósi, með eptirfylgjandi

snotru vísu ,
frumkveðinni af Danmerkr

ódauðliga blíðskáldi Thaarup:

<(m
Du var Skaber af Din egen Hæder,

ctvise Olding! ejegode Mand!
*

ctog den kæreste blandt Dine Glæder

uvar Dit Arbejd’ for Dit Fodeland.

ijsland, nöjsom Friheds gamle Sæde!

unævn en Klippe med hans ædle Navn!

uDine Dotre dér hans Tab begræde,

ítDine Sönner tænke dér hans Savn!”

En á íslenzka túngu er hún þannig út-

lögð af þáverandi fornfræða-dýrkara, en nu
sálaða sýslumanni J. JóhnsoníuS:

«pú varst höfundr pinnar eigin sæmdar,

^afbragðsvitri Öldúngur! aðalgóði mæríngur!

uper var kærust pinna forlystínga,

ctPhi umönnun þeigi spörð, pinni fyrir fóstr-
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iJsland

!

frelsís ununar forna setr

!

ctskírðu göfgu heiti hcrns, hábjarg eitthvört

marmarans.

uJ>ínar dætr þar hans missir sýti

!

<tminnist niðjar þínir J>ar?
pessa landa sakn^

aðar !”

Undir sinnar ogKonferenzráðs sál.Érich-

sens elskuðu fóstrjarðar, eðr Sona hennar,

nafni, teiknaði, um þær mundir fráverandi,

lét eyrgrafa og útgaf, Prófessor Olavsen,

snotrt minningar - málverk yjir Brichsen •

hefir málverk þetta nökkra líkíng sem af

æruporti, bygðu af ljósgráum marmara eðr

sandsteini ,
stendr það á mátuliga háum

grundvelli af sama steini; framanvið æru-

portið standa á grundvellinum tvær uppað*

dregnar styttur af hvítum marmarasteini, sem

ná uppundir kamísinn, eðr himininn efst á

æruportinu, sín á hvörja hlið, og bilkorn á

milli. Niðr við fótstykkið á hægri stytt-

unni er málað Islands vopn

,

krýndr þorskr

flattr, og þaryfir á miðri styttunni þesst

látínu orð; Fuit. Johannes, Erichsen . Profes-

sor. Juris. et in Publico . Regnorum. Ærario

%

Qvatuorvir. Cœtera .Natus.Ao.MDCCXXVIIL
Die

.

31. Aug. Denatus. Ao. MDCCLXXXVII.
Die. 29. Martii. þ. e. Jón Érichsen var

Prófessor í lögvísi og einn af 4 yfirstjórn-

endum í Rentukammerinu. Annars fæddr
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1728) 31. águst, andaðr 1787, þ.29* marzí.

Utanvið fótstykkið sitr jarðyrkjugyðjan Ceres

með kornvöndul sinn, sorgandi, og styðr

könd undir kinn. A vinstri styttunni niðrvið

fótstykkið er máluð hugmynd skarpleiksins,

og þar uppi yfir þessi orð: Nascentem. Is-

lanclia . Adolescentem. Norvegia. Adultum . eU

Florcntcm. Dania. Susccpit. Fovit. Amaviu

Exstinctum. CongemuerunU Omnes . Eheu!

Qvantam. Vim. et Aciem. Ingenii. in. Rehus.

Gerendis. Dexteritatem. atqve. Fidem. in. Re-

gem. Pietatem. in. Patriam. Ilora. Lugubris.

Prœripuit. — J). e. uIsland tók við hönumný-
fæddum; Norvegr unni hönum stálpuðum;

Danmörk elskaði hann fullorðinn og til met-

orða kominn, en samsyrgja hann látinn! ó!

hverjar fyrirtaks gáfur — hvörn trúleik móti

kóngi— rækt til föðurlandsins og lagkænsku

í allri framkvæmd burtuhreif hér ein sorgar-

stund!” Utanvið fótstykki þessarar styttu

sitr vísdómsgtfð]mMijierva með sitt gorgons-

höfuð, eins hnuggin og hin. Milli marmara-

styttnanna stendr ker það, eðr öskukrús( Ujiici)

með loki yfir
,
sem fomaldarmenn

, á bruna-

öld, geymdu sinna framliðinna ösku í, með
kransi hjálögðum á lokið. Uppi yfir þessu

keri, er sem krínglótt op, og dimmt innan

fyrir, sést þar, í lausu lopti, andlits- og brjóst-

mynd Érichsens sál. einsog albjört. Uppyfir

7
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henní, á karnísi æruportsins, standa þessi

orð: Cineribus. Ericiarus. Sacrum
, J). e. ”helg-

að moklum Erichsens.” Framaná grundvelli

portsins sýnist lítil hyelfíng opnast niðr til

dimmrar undirjarðarkompu
,
og brennr þar

ljós í hánganda lampa, midt yfir inngánginum.

Neðanundir málverkinu standa Jaessi klass-

isku látínuvers, kveðin af Rektor ok Jústiz-

ráði Skula sál. Thorlacíus:

Gratia, forma> gejius
,

tituli
, nummata po-

testas
,

Formidant legcs
,
mors inamata

,
tuas.

Cœtera dum fugiunt ,
virtus post fata pe-

rennat

Non perit ille, boni qvem periisse dolcnt.

Donec honor meritis
,
dum laus virtutc paratur,

Ericii nomen Fama loqvetur anus.

|>annig útlagt af íslands lipra og gáfu-

mikla skáldi, herra Landsyfirréttarassessor B.

Thórarensen:

Vinsældir, fegurðin, frændafla her

frægðin og veldið af auði,

ög nafnbóta glansinn í felurnar fer,

J)á ferligr nálægist dauði.

En komið á flótta þá allt þetta er,

ein varir manndygð og lifir;

Dejn-at hinn látni, ef dapurleik sér

*á dygðugum leiði hans yfir.
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Meðan at ráðvendni lof einhvör lér,

og lýða gagn nokkurs er metið,

Heitið Jón Eyríksson hvör öðrum tér,

þá heyra menn mærínga getið.
%

Auk Tþess upptalda, eru til 4 stéinletr eðr

grafskriftir, af lærðustu og merkustu mönn-
um þeirra tíða, yíir Konferenzráð Érichsen.

Sú fyrsta grafskrift er samin af Kammerherra

Súhm, sú önnur af Jústizráði Sk. Thorlacíus,

sú þriðja af Geheimeráði Luxdorph, og sú

fjórða af Prófessor og Yasaorðuriddara 01.

Olavsen ‘).

Loksins er þess hér að minnast, að sá

nafnfrægi bílætasmiðr, Riddari Bertel Thor-

valdaen, hefir mótað (módellerað) brjóstbílæti

af Konferenzráði Erichsen, en óvíst er, nær

þetta er skeð. Bílæti þetta er gjört af gyps

eðr krítjarðartegund, er Érichsen sjálfr hafði

látið koma frá Islandi í þeim tilgángi, að út-

breiða brúkun hennar, í staðinn fyrir þesskon-

ar jörð, er Danskir. kaupa frá útlöndum. Bílæti

þetta var aðdánliga falligt, í fullri stærð og að

nokkruleiti með rómverskri- yfirhöfn (Costu-

me)

;

hvað andlitið snertir yfrið líkt því hér

að ofan nefnda andlitsmálverki, og að þeirra

l
) fe6si grafletr er ati lesa í Viðb. nr. 17, bst. a. b. c. d.

og finnast prentuð í Lczrdc Efterrctningcr fyrir 1787,

bls. 96, 112 og 272.

7 2
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manna sögn, er séð liafa Erichsen, hans lif-

andi eptirmyiid. Herra Etazráð, Leyndar-

skjalavörðr og Riddari G. Thorkelín, prýddi

leingi J>armeð, einsog með öðrum fágætum

kunstarverkum, sitt ágæta bókasafn, þángað-

til hann árið 1825 skeinkti J>að Amtmanni B.

Thorsteinsson, sem eitt annars margfaldliga

ítrekað merki nppá sína velvild og 'vináttu.

En á ferðinni híngað til Iailds vildi sú óheppni

til, að sú kista, hvarí hílætið var niðrlagt,

hafði, ánnaðhvört af ógætiligri meðferð, eða

af skipsins hræríngu, liðið svo stóran skaða,

að það, nær hún var opnuð, fannst brotið,

og ei annað algjörliga heilt, en sjálf andlitis-

myndin, hvörja egandinn geymir í skylduga

Jxakklætis endurminníng, bæði við J>ann er

gaf , sem og við J>ann sjaldgæfa höfðíngja,

hvörs- æfisaga hérmeð endast.
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Nr. 1.

Ættartal Eyrlks og Steiriunnar
,
foreldra

var Jón bóndi á Skálafelli Jónsson,. Sigmunds-

sonar á Hnappavöllum í Öræfum, Jónssonar.

MóÖir Eyríks og kona Jóns bónda á Skálafelli,

var Anna, dóttir Jóns pórarinssonar frá Heina-

bergi og Gubrúnar Eyríksdóttur, ogsvo frá Heina*

bergi, Eyúlfssonar. Móbir þessarar Gubrúnar

og kona Eyríks á Heinabergi var Astríbr, dóttir

Orms prófasts og prests á Kálfatjörn, Egilssonar.

En móftur Jóns á Skálafelli og konu 3óns Sig-

mundarsonar á Hnappavöllum finnst ekki getið.

MóÖir Jóns og kona Sigmundar á Hnappavöll-

um, var Guðlaug T
)
Bjarnadóttir frá Múla (eystra),.

Gubbrandssonar. Er sá Guftbrandr talinn bjá-

getinn sonr Halldórs a
), meÖ Gubrúnu, er kölluft

1
) Hún var systir GuiJrúnar, kvinnu Guítmimdar prests

Lárenzíussonar. að Stafafelli í Lóni.

a
) Halldór Jjessi lielt Skaptafells sýslu, og ^ykkvabæar

klaustr, nærst eptir- ábótana, nær J>vi í. 2(J ár.

Konferenzráfts Jóns Eyrikssonar.

Eyriks bónda á Skdlafelli i Hornafírði
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var Sól, Skúlasonar 1
)
Guðmundssonar austr á

Síðu, Sigvaldasonar lángallfs. 2
)

J
) Sumir segja at Skúli |>essi Iiafi átt pórunni, dóttur

Marteins biskups Einarssonar prests á Stattastatí,

Snorrasonar. Skúli Guímundarson og Gissur Ein-

arsson, fyrsti evangeliski biskup í Skálliolti, voru

bræörasynir.

ft
) Sigvaldi var auknefndr Zángalíf, Jví liann var manna

lengstr, vantaöi 1 kvartil á fjóröu alin aöliæö; lieíir

hann J)á
— segir Sira Vigfús Jónsson —- veriö 3|-

él. vorrar álnar, jþar sú gamla alin var sjövmda-

parti styttri. Hann er nafnfrægari af niðjum sín-

um og eptirkomendum, lieldr enn faðerni og forfeör-

um, því Jjeirra er aÖ litlu getiÖ, jafnvel af J>eiin

fróöustu mönnum í hans ætt: Sira Böövari Jónssyni

i Keykliolti og Jóni Gissurarsyni á Núpi i Dvra-

firöi, livÖrir ekki greina faöerni hans, en svegja

samt aö J)ví, paÖ skyldt liafi átt viö liústrú Olufu

Loptsdóttur, og Iijá li'enni uppalizt. Svo segir Jón

prófastr Halldórsson, að i rotnum blööum, er liön-

um i hendr bárust atf hendíngu, og hann meinar

skrifuíS i tiö Odds biskups Einarssonar i Skálholti,

hafi ritaö statiitf : aö
J)á Loptr hinn riki Guttorms-

son, faöir hústrár Olufar, seni optarst sat á MöiSru-

völlum i Eyafiröi, en J)ó til skiptis á stórbúum sin-

um
,
var eör sat á SkarÖi á Skarðsströnd, kom J)áng-

aÖ eitt sinn meÖ fööur sinum og var Jnu* nætr-

gestr, piltr nokkur úngr er Illiiugi liét, auknefiidr

siíían hinn svarti

;

Jiessi Ilíliugi gaf sig i prikaleik

viÖ annanii dreing á gólfínu, livarum Loptr inn riki

i sama svip reikaöi
,

vildi
J)á

svo slisaliga til fyrir

Illliuga, aÖ prik hans óvönrni kom á fót Lopti, svo

hönuin varii mjög dátt i á eptir, settist niör o

g

sagöi
: ukú slær ógætiliga, piltr

!
paíS er ennpá ekki

tt
úli fyrir J>ér, J)t'i munt gera mér ineira til, áör enn
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Fa&ir Steinunnar, konuEyríks bóttdn áSkála-

felli, var Jón Vigfússon, ríkr bóndi Hofi í

öræfum ; . en kona Jóns Vigfússonar og móðir

deyr!” Faíiir Illhuga haÖ auömjúkliga og for-

Jjýddi fyrir son sinn, afsakaiíi vilja hans og ásetn-

ing í því falli
, en Loptr liaftíi söinii oriS um

, J>ó

datt þetta niðr í pað sinn. Illliugi þroskaðist, varð

sá maðr fyrir sér, að hann komst í þénustu Lopts

ríka, og í J>á kuimugléika við dóttur lians Olufu,

Lá á æskuskeiði
,

að hún átti fyrst stúlkuharn, er

nefndt var Astríðr, J>o mátti liun aldrei kalla Olufu

móður sína, hvað Óluf ekki lézt liðið geta
;
lét hún

hana frá sér, og giptist Astriðr á Vestfjörðum. Má
liéraf ráða, að ekki liafi allar rikisstúlkur í þá daga,

lieldr enn nú, verið svo fyrirtaks vandar að virð-

ingu júngfrúdóms sins, né reiknað sér stórt niðrdrep,

J>ó
fallerast létu; ætt þeirra ok ríkdómr Jivoðu af

|>ann flekk. Aptr átti Olúf son við Illhuga, ^em

liét Sigvaldi

;

vildi liún Jó ekki kannast við, að liann

væri hennar sonr, heldr kendi liann Jijónustumey

sinni, samt óx hann J>ar upp hjá henni, með svein-

um hennar. Einhvörju sinni bar svo til seinna, að
*

Oluf gekk til skripta, J>egar liún gekk inni ltórinn

til prestsins, lagði hún, eptir siðvenju, af sér skart

sitt ok kvennsilfr á kistu eða bekk framm í kyrkj-

unni;. var Illhugi með öðrum sveinuin hennar par

nærstaddr, og skoðuðu skartið og kvennsilfrið til

gamans sér, er
J>á

sagt Illhuga hafi ófjTÍrsynju slopp-

ið
: ttPiltar ! ætli J>ið ekki hann sé mikilsháttar, sem

tt
á fyrir fylgikonu hana J>á J>ama?” en J>etta fór

lengra enn liann varði
,
svo Illhugi réði af að forða

sér, og flúði á braut. Sveinar Olufar og ináske öf-

undarmenn Illhuga spurðu, livört ekki skyldi vcita

hönum eptirför? en lnin kvað J>að lítilinannligt, að

elta einn einstæðíngsmann, og varð eigi af
.
cptirför-
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Steinunnar *) var pórdí's
,

dóttir Jóns siglínga-

rnanns Jónssonar 2
) á Bæ í Lóni. Var sá Jón

inni. Sigvaldiy sonr Illhuga, JroskaÖist meííal sveina

liennar, var hraustmenni, frammkvæmdarmikill í viíí-

lögum, liúsasmiíSr kostuligr, og let ser ekki allt fyrir

fcrjösti brenna, svo siííarmeir tók liann eina, ekki
0

fá sitfstu, af {jénustupíknm Olufar, og jafnvel ná-

skylda manni hennar, Birni forleifssyni, og liljóp meö.
0

hana austr á land, og Jó Oluf væri aöspurö, eör

áfýst, aí5 láta gripa hann, en ná aptr stúlkunni, livaö

henni var nærsta auftveldt, j)á hún um jiaÖ mund
haföi vald og magt yfir öllu landinú, gaf hún sig

samt ekki a\5 j>ví
,
og svaraÖi, hún jiekkti hann vel,

hann Iieföi spyrnt sér fyrri. Héldu sumir henni

heföi ei óvart komiÖ burtuhvarf Sigvalda, og hiin

jafnvel lieföi gipt liönum stúlkuna, en vísaÖ hcinum

frá sér austr á SíÖu, hvar hann síöan staönæmdist.

Lr j>essi grein ]>eiin til fróöleiks, sem ekki lesa Ar-

fcækr ens fróöa Espólíns..

Sigvaldi kallaör Zángalíf, 31 ál. hár, var vest-

anaö úr DýrafirÖi, liefir smíöaö kyrkju í Vatnsfíröi,.

var hún meö spónjiaki, og er sagt mynd hans- 3ia.fi

veriö á dyrastaf, og náö hœrstu mönnum undir höku.

Sigvaldi skamtaöi sér sjálfum smföalaun, strauk

burt frá Olufu í AustfirÖi meö' puríöi, dótturEinars

júnkæra ^orleifssonar. Ðr. H. F. sbr. F. J. Hist.

eccl. Island. Tom. 3, bls. 244.

*) BiúÖir Steinunnar var Vigfús prcstr Jónsson aÖ StöÖ

í Stöövarfíröi, lærör maör og listaskáld, eins á lát.

sein isl. túngu
; sýna þaö hans snotru BarnaljúxS,

prentuö i Xaupmannahöfn, aö forlagi Jóns Kohfer-

enzráös, og eins látinuvers til frænda hans, Jóns prests

Gissurssonar aö Hálsi viö HamarsfjörÖ.

*) Aörir nefna Jón, fööur fórdisar, Áxnason, Gunnars-

sonar, aö noröan.
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Jónsson kallaðr engélski, því hann var í sigl-

Ingum
, og hafði dvaliÖ 10 ár i Englandi.

Kona Vigfúsar, móÖir Jóns á Hofi, varVil-

borg þorsteinsdóttir
, Jónssonar prófasts Haka-

sonar aS Kálfafelli á SíÖu, og Kristínar Snjólfs-

dóttur, nafnfrægs bónda.

Kona Jóns siglíngamanns og móÖir fór-

dísar, het Arndís
,

dóttir Gísla á Bæ í Lóni,

Bjarnasonar prests aÖ fíngmúla *)> Gissurssonar

ogsvo prests aÖ þíngmú'Ia 2
) ,

Gíslasonar prests

aÖ Söndum í DýrafirÖi, örnólfssonar.

Kona Bjarna prests Gissurarsonar í J>íng-

jnúla, var Ingibjörg, ddttir Arna prests aÖ StÖð,

síöan aÖ Vallanesi, og andaöist 1635. Hann
var sonr J)orvarÖar prests aÖ Vallanesi og prd-

fasts í Múlaþíngi, Magnússonar.

Kona Gissurar prests Gíslasonar, en móÖir

Slra Bjarna, var Guðrún
,

dóttir Sira Einars í
0

Eydölum, SigurÖssonar, og hans seinni kvinnu

Olufar pórarinsdóttur ,
Gíslasonar. Var þessi

GuÖrun liálfsystir Odds biskups í Skálholti Ein-

arssonar.

Seinni kona 3
)
Arna prests JorvarÖarsonar,,

x
) Hann var liöugt skáld; tók viíí kalliiiu eptir föííur

sinn 1648; dó nær níræðr og emeritus ár 1712.

~ ) Sira Gissur lielt fyrst nokkur ár Stöö i StöSvarfirÖi,

var- siöan 10 ár kapellán lijá Sira Einari SigurÖar-

syni í Heydölum, áör liann fékk dóttur Iiíuis, og 4

eiSa 5 ár giptr, en alls 14 cÖa 15 ár; liann tók viÖ

híngmúla ár 1615, deyöi 1647. Sira Gísli
, faiJir

Gissurar prests, liélt Sandakall liérumbil 1593.

3
) Fyrri kona hans var Miu’grét Einarsdóttir frá Hey-

dölum, hún dó af barnsförmn. •
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móðir Ingibjargar, var Gróa. dóttir Slra Halls

* á.. KjrkjubæJIIögnasonar.

Kona forvarÖar prófasts Magnússonar, móðir

Sira Arna, var Ingibjörg, dóttir Arna J
) Brands-

$onar prests að Hoíi i Vopnafirfci Rafnssonar

lögmanns ins fyrra, Fijóta-Brandssonar á Barði,

Halldórssonar.

Kona Arna Brandssonar, móSir Ingibjargar,

var UifheiÖr, dóttir þorsteins í Reykjahlíð 3
)

Finnbogasonar Mariulausa, lögmanns norðan og

vestan, Jónssonar prests á Grenjaðarstað
,

Páls-

sonar, þorvaldssonar.

Kona Rafns lögmanns eldra eðr fyrra og

móðir Brands príórs, var Margret, dóttir Eyúlfs

Riddara Arnfínnssonar,- þorsteinssonar lögmanns

og hirðstjóra, Eyúlfssonar 4
).

Kona Fljóta - Brands og móðir Rafns lög-

manns eldra var Ragna, dóttir Rafns, lögmanns

norðan og vestan, á Skriðu i Reykjadal 5
)
Guð-

0

x
)

Arni var bróöir Rafns lögmanns ins síöara, sem

veginn var 1529. Rafn lögmatfr enn fyrri dó 1484

eó'a fyrri; báíJ'ir vom J>eir lögmenn noröan og vestan.

-) Hann var Jþar fjTst prestr vitf 46 ár fyrir SiÖaskipt-

in, eptir paíJ seinasti priór á Skriöuklaustri fyrir

austan, og iiföi 1552.

3
) forsteinn var í Oddeyrardómi, ár 1551.

4
) Eyólfr riddari liafiíi fálka í merki sínu. Arnfínns

fötfur hans er getiiJ í bréfum, ár 1388 og 1410. Hann

kallar sig Noregs konúnga hirömann í eiöi Islend-

inga ár 1419.

5
) fessi Rafn lögmaör átti dcilur útaf vogreki viÖ

Jón Hólabiskup Villijálmssoii, dó 1432.
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mundssonar1
), Arasonar á Reykhólum, Márssonar

d sama bæ, Atlasonar rauða, Uífssonar skjálga,

Högnasonar ens hvlta, OblauÖssonar, . Otryggs-

sonar, Hjörleifssonar HörÖakóngs ens kvennsama.

Kona þorsteins í Reykjablíð, móðir Ulf-

lieiðar var Sessilja 2
), dóttir Torfa ens ríka í

Klofa, Loptssonar ins rika, Guttormssonar.

Kona Finnboga lögmanns, móðir J>orsteins,

var MálmfríÖr, dóttir Torfa Riddara Arasonar

og Akra -Kristínar, forsteinsdóttur lögmanns á

ökrum, Olafssonar.

Kona eöa barnamócSir Jóns prests Pálssonar

á Grenjabarstað og móðir Finnboga var þórunn,

dóttir Finnboga ins gamla að Asi i Kelduhverfi,

Jónssonar lángs.

Kona Torfa rika í Klofa 3
)
var Flelga Guðna-

*) H6r mun vanta nokkra liftu imilli, ef það annars

liángir rétt saman
;
eg liaföi ritaÖ paö eptir, skruddu

á Turni — óvissa mín gjörir, aö eg sleppi aÖ telja

konur þeirra manna, er hör umgetr. St. Jónsson.

a
) forsteinn í KeykjalilíÖ taldi sér 4 liundruÖ lmndraöa

til giptingar, en Sesselja 2 hundruð liundraöa ár 1505.

3
) Torfi var á dögum Steffáns biskups í Skálliolti, hefir

haft sýslur ok völd J»ar cystra, pví hann var stór-

menni mikiö og vellauöugr. Hann haföi drepiti Len-

liarö, fógéta frá Bessastöðum, og tók parfyrir opin-

bera aflausn og skriptir af Steffáni biskupi. Haföi

fógétin komiÖ sér ílla við landsfólkiö', og hafzt margt

illt að , J)ví mætti Torfi ekki stórum gjöldum fyrir

dráp, hans; er þaÖ sagt
,

aÖ pegar Steffán biskup

spuröi •peLta stórræöi, hafi hann svarað til
: uaÖ Torfi

uskyldi vegið hafa allrá manna lieppnastr!” Ár

1505 gaf Helga, kona Torfa, Steffáni biskupi jörti-
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dóttir 1
) frá Ögri, Jónssonar á KyrtjuLóli, As-

geirssonar, og Kri-stínar Gu^nadóttur frá Hóli

i Bolúngarvík, Oddssonar Lepps lögmanns 2
)

,

f>órÖarsonar , Sigmundssonar.

ina Kcildukinn og Kolbeinsey í fjórsá til heilagrar

kyrkju, fyrir sektir bónda síns. Torfi liafði for-

drukldö sig á Fíflholts píngstaö,. og varÖ dýrt aÖ

kaupa hönum legstaöinn í Skálholti, því biskup vildi

ekki leyfa liönum kyrkjugröft, lieldr enn þeim er

sálgar sér sjálfr, er og sagt áÖr hafi lengi veriÖ óvild

ámilli Jjeirra, liafi |>á Helga gefiö undir Skáhiolt,

fyri kyrkjulegiÖ, jarÖirnar Vindás, HreiÖur, Akbraut-

arliolt,. Lækjabotn og Hjallaues, sbr. J.. F. Hist. eccl.

T. 2,. bls. 495,

Aörir segja Torfi hafi andazt úr sótt á Skyr-

bakka (nú SkíÖbakka) í Land.eyum, og kosiÖ ser

kyrkjuleg í Skcílholti ,
Kvört Helga kona hans liafi

meö fylgi og fraministööu oröiö dýrt aö kaupa, og

gefa J>artil 5 jaröir.

Helga var systir Björns GuÖnasonar í Ögri, og fleiri

voru þau systkyn. G.uÖni, faöir peirra, var Iengi

ráösmaör hústrúr Solveigar forleifsdóttur
,
sem átti

Orm Loptsson, og sat á Hóli í Bolúngarvík. ác>gt

er og liann hafi haft umboö Lopts Ormssonar, og

fjármeöferö á StaÖarhóli
,
meÖan Loptr var í sigí-

ingum ; tók GuÖni 10 KundruÖ í kaup eör starfl'aun á

ári. Loptr og GuÖni gjöröu J>ar bréf um ár 1475-

Líka J>egar Loptr var andaör utanlands, liaföi GuÖni

lieimtur á fjám og arfí Lopts, vegna Steinunnar

Gunnarsdóttur, konu Lopts, og sonar J>eirra Pfeturs

Loptssonar ár 1481. Ár 1510 liaföi- GuÖni sýslu

milli Geirhólms og Lánganess.
2
) Oddr lögmaör leppr, gaf Árna biskupi Olafssyni ár

1415 allar J>ær jaröir, sem hann liaföi erft eptir Skúla

fórÖarson bróöur sinn, en Magnús kóngr haföi Skúla
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Kona Jóns Olafssonar og móSir Torfa rika

í Klofa, var IngibjÖrg Eyríksdóttir, systir þeirra

Sæmundar i Asi, Sira Jóns í VatnsfirÖi og Sira

J)orleifs á Breiðabólstab; Eyríkr faÖir þeirra 1

Asi var Bjarnason, Sumarliðasonar, Eyríkssonar,

SumarliÖasonar,

Kona Olafs Loptssonar var Guðrún
,

dóttir

Rafns logmanns áÖrnefnds á SkriÖu, Guö-

mundssonar.

Kona GuÖna Jónssonar í ögri var Jóra,

laundóttir Björns ríka, þorleifssonar *)» Arnason-

ar
;
en kona J)orleifs Arnasonar var VatnsfjarÖar-

Kristín, hvörrar ætt er talin ví$a til Sveinbjarnar

súövíkíngs. Móðix Sveinbjarnar suðvíkíngs var

Herdís Rafnsdóttir, Sveinbjarnarsonar, BárÖar-

sonar ins svarta, Atlasonar læknis, PlÖskulds-

sonar, Atlasonar, Högnasonar ins heppna, Geir-

'gefiíí. Oddr leppr var i sáttargjoríS Björns jórsala-

fara og póröar Sigmnndarsonar, ár 1394, og var lög-

maftr ár 1407. Hann sat aö Ósi í Bolúngarvík.

pni ætt ^orleifs Árnasonar er allt harla óljóst : Dr.
9

H. biskup Finsson segir hann án efa þann Arna

Einarsson, sem ár 1399 keypti 5 .jarÖir: Efralivol,

MiÖliús og Vindás í Hvalhrepp, Læk í Fljótshlííí og

Næfrliolt í Áverjahrepp, móti Ytriborg í Víöidal,

hálfu Ásbjarnarnesi
,

o. s. frv.
,

af Birni Einarssyni.

Máske — segir biskupinn —* Árni sé sonr Sira Einars

HafliÖasonar
,
sem dó 1393, einu ári jniör enn ní-

t

ræðr, lét Ami sonr hans flytja liann meö sæmiligri

fylgö til Hóla; elligar máske liann sé sonur Einars

lögmanns Gíslasonar, hvör 1368 gjöröi samníng viíí

híngeyarklaustr um veiöina í Húnavátni.
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þjófssonar landnámsmanns
, Valþjófssonar ens

gamla.

Kona Arna og móÖír þorleifs var *) dóttir a
)

Hákonar 3
) Gissurarsonar galla i Víðidalstúngu,

Björnssonar, SvarthöfÖasonar, Dugfússsonar, J:ór-

arinssonar 4
) í Snóksdal; en kona SvarthöfÖa

var Herdis Oddsdóttir, Alasonar ens auðga, UiiS-

arsonar 5
), þorvarÖarsonar frá Sön'dum í Dýra-

fíríSi ; en kona UliÖar var§ Vigdis, dóttir Gu$-

iaugs, og Ingiriðar þorvaldsdóttur, Kjartanssonar,

Asgeirssonar í VatnsfirÖi, Svartarsonar. Kona

Kjartans var Gubrún Halldórsdóttir, Snorra-

sonar go6a; en kona Asgeirs Svartarsonar var

þorbjörg digra Olafsdóttir Pá, Höskuldssonar,

Dalakollssonar.

Nr. 2.

Um systkyni Jóns Konferenzrá’&s Eyrikssonar.

Jón ýngri, fæddr á Skálafelli 'ár 1736, mun
hafa lært i Skálholts skóla

, eðr undir sörligri

umsjón Dr. Finns biskups 6
); komst til siglíng-

ar meS rá6i og tilstyrk bróöur síns og nafna;

híngaÖ aptr kominn, hafbi hann nokkra stund

Flögujarba umboö i Skaptártúngu. Siúan fekk

hann Vestmanneya sýslu
;

giptist þar þórunni

x
) Eptir meiníngu biskups Dr. H. F.

) Heiti hennar er óljóst.

3
) pessi Hákon er fæddr 13.24, en dáinn 1381.

4
) Atirir segja : forleifssonar.

5
) Nokkrir liafa: Oddssonar.

) Samanber Viöb. nr. 6, bst. a. 1758 og 1766.
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Olafsdóttur J
) 9

lifði rtieð henni rúm 6 ár; dó úr

líkþrá, barnlaus, þann 8da december 1795, einu

ári minnr enn sextugr.

Arni, fæddr á Hólmi 1745, lagbi góðan

grundvöll í látínulærdómi , hjá Sveini prófasti

Halldórssyni, systurmanni sínum, en varb sok-

um heilsutæpleiks
, að hætta vib bókmentir 2

).

Bjó hann lengi og vel í Hjálmholti í Flóa;

eignabist ár 1783 Margretu
,

dóttur Magnúsa

prests í Villíngaholti
, fórhallasonal* ,

áttu þau

6 börn saman, hvörra 3 að eins komust á legg,

nefnil. Vigfús, sem nú erKand. í logvísi íKaup-

mannahöfn, Olafr nú sálaðr
,

og Katrín, sem

er tvígipt. Arni var í mörg ár hreppstjóri, og,

eptir Jjað sættarnefndir voru hér innleiddar, for-

líkunarmaðr í Flóa; var hann virdtr vel, og leit-

uðu margir ráða hjá honum, jafnvel í sjúkdóms

tilfellum, á hvörjum hann vonum framar hafði

gott skynbragð,' einkum var hann i miklu af-

haldi hjá peim ágæta sýslumanni Kansellíráði

Steindóri Finsen á Oddgeirshólum. Loksins dó

hann snöggliga, þó lengi hefði áðr legið, þann

2. mají 1807, og hafði þá 2 um sextugt.

Olafr,
fæddr á Hólmi 1749; þegar hann

var 11 ára, komst liann að tilmælum bróður

hans, Jóns eldra, nýorðins prófessors í Sórey,

til móðurbróðurs þeirra, Vigfúsa prests í Stöð,

hvörs hann þó litlu síðar misti við; síðan var

x

) Hún eignaðist síðan Jón Forleifsson
,

Nikolassonar

landj)íngsskrifara, er sýslumaðr varð í eyunum, á-

eptir hennar fyrri mann, en sálaðist á undan hönum.

') Sbr. Viðb. nr. 6, bst. a. 1773 og 75.
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Lann 4 ár í Heydölum hjá Gísla presti SigurS-

arsyni, komst í Skálholts skóla, og dimittera&ist

{jaÖan; var síÖan 6 áðr djákn á þykkvabæar

klaustri-, og loksins prestr i Uppholta þíngurn

1779 til 1790 í bjó í Guttormshaga, var búmaÖr
góör, en alltaf heilsutæpr, andaÖist ókvæntr og

barnlaus.

Anna^ fædd á Skálafelli áriS 1731 í hún
eignabist Sira Svein Halldórsson prest, sem áðr

er sagt, aö Einholti ; veik meÖ hönum 1775

sem presti aÖ Hraungerbi og prófasti i Arness

sýslu, frá 1780} þau áttu saman 16 börn, hvörra

nú einúngis 2 lifa: Benedikt prestr í Hraun-

gerbi og Eyríkr merkisbóndi og hreppstjóri a5

Asi i Holtum, báÖir barnamenn. Auk þessara

komust á legg, en eru nú sáluÖ : Ingveldr, er eign-

aÖist Jón prest Jónsson, nú til Slóradals undir

Eyafjöllum; hún fell til gebsmuna veikinda
,
er

síöan munu hafa fJýtt fyrir andláti hennar. Sol-

veig var um hríb þjónustumey hjá sál. biskupi

Geiri Vídalín, þá á LambastöÖum, og andaíiist

þar. Steinunn eignaÖist Arna prest Skaptason

að Arnarbæli í Ölvesi, lifbi skamma stund, af

öllum er til hennar þekktu, elskuð og söknuÖ.

Anna Eyriksdóttir var, sem allar þær systur,

ÖÖrum fremr aÖ gáfum og Öllu kvenligu at-

gjörfi-; var hennar opt, þar í Flóanum, vitjaö

til sængrkvenna, ætíÖ meÖ góðri heppni. A
efri árum sókti hana, sem fleiri af ættfólki

þessu, sinnisveiki ebr þúnglyndi, uns hún sál-

aðist 22. febrúar 1797, ex hún haföi 6 um sexr

tugt.
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Kristin ,
hana eignaðist merkisbóndi og

fjjóShagr smiÖr í Öræfum, þorlákr aÖ nafni, á

Hnappavöllum, SigurÖai*sonar líka par, Steffáns-

sonar; áttu þau 2 börn saman
,

pilt og stúlku,

sem 'bœ8i -eru, oinsog foreldrarnir
, ÖnduÖ, J)ó

piltrinn kæmist af barnsaldri. Kristín var ein-

hvör hin bezta yfirsetukona, og í peim fræðum

yfirheyrÖ af Landfys. sál. B. Pálssyni, naut hún
f)areptir árliga |>eirra af konúngi gefnu penínga,

sem helzta nærkona í eystri Skaptafells sýslu.

Guprún, giptist einnegin fyrirtaks bónda-

manni Arna, syni Brynjúlfs prests gamla ') á

Kálfafelli i Subrsveit, GuÖmundarsonar
j bjuggu

Jjau alla t!8 á Smyrlabjörgum
; áttu 8 börn sam-

an
,
hvaraf 2 einúngis stálpubust. Systir, sem

náði fullorðins aldri, varÖ tvígipt, og átti tnÖrg

börn^ -eptirlifir- Brynjúlfr prestr, sem fyrst vígS-

dst til Sandfells í Öræfuin, en 1823 fékk Láng-

holts kall í Meballandi, og býr þar nú, ekkju-

mabr.. Gudrún burtkallabist 4 undan manni

sínum Arna, eignaöist hann fyrir síÖari konu,

ekkju fr.á Hreggs- eÖa Hestgerði, GuÖrúnu Olafs-

dóttur, Magnússonar; bróðir Olafs var Sigurðr

Magnnsson á Hnappavöllum, sem nafnkunnugr

varb af bókaskriftum og ýmsu fornfróðligu *),

Gubrún þessi lifir enn ,
haldin merkiskona og

kvennskörúngr
,
en Arni er sálaðr fyrir nokkr-

um árura.

x
) Hann var 60 ár prestr á Kálfafelli, frá 1726 til 1786. *

Dr. H. Finsson.

, Sjá atligr. 2, bls. 71.

8
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j
lórdis; hún var<5 tvígipt: fyrri ma$r

hennar var Einar Brynjúlfsson , bróðir Arna

bónda á Smyrlabjörgum. Bjuggu þau um hríð

á KálfafellsstaÖ, og áttu 2 börn, Einar sem vera

raun sálaðr, og Eyrik , sem fyrr bjó í Borgar-

höfn, en nú á Brunnum við Kálfafel). SíÖari

maÖr ]:órdísar varÖ SigurÖr Guttormsson, nú

andaÖr, og áttu ei barn saman, svo um se get-

iÖ. A sínum efri árum varíS þórdís brjáluð á

geÖsmunum um hríð, loddi þaÖanaf viö hana

sinnisveiki, uns bún burtkallaÖist, undaj* manni

sínum SigurÖi.

Nr. 3 .

:

Lectitris Saiutem et Felicit.atem

!

Modicus originis, neqvaqvam fiobili sato ge-

nere posterior est habendus, si scilicet idem k

revum omnium patre ac satore non proba indole

soluin et ad virtutem prona, sed eximiis etiam

animi dotibus ornatus sit atqve instructus; qvid

enim, ut cum Poeta loqvi liceat, stemmata fa-

ciunt? Aut qvid prodest longo sangvine cen-

seri ? cum nobilitas sola sit atqve unica virtus*

Harum literarum Exhibitor Johannes Ericius^

sedecim annos natus, qvamvis familiæ splendori

originem non debeat, minime tamen laudibus,

qvas promeruerat, privandus est, aut aliis sui

ordinis postponendus. Testor itaqve, ab inge-

nuis oriundum hunc adolescetitem JohannemEri-

cium, probo ingenio atqve judicio, pro juvenili

ætate, satis acri, præditum, nihil per biennium

illud, qvo exercitiis scholasticis operam dedit,
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me sciente, admisisse, qvod in modestum etmo-

ribus probum adolescentem dedeceat, temporis

vero lianc exiguitatem, felici industria et inge-

nii dexteritate adjutum, ita in suos usus conver-

tisse, ut in Philologia latina et græca, nec non

exercitiis Logices, Arithmetices simplicis, paucis

commilitonum suorurn, rude ad præsens dona-

tis, cesserit; lectioni autem biblicæ et exercitiis

theologicis tantum impendisse laborem, ut eum
inde ab eminentioribus Doctoribus ,

laudem ut-

pote minorennem sperem fore reportaturum,

modo tantum felicitatis affulgeat jubar, ut illo-

rum Athenæum videre contingat, qvo fíne pa-

triam relicturum hunc adolescentem bonis om-
nibus humillime commendatum habet*

Gislavus Magni JÍL
Skálliolti a. d. XI. Cal. scholœ Skalli. h. t. Rector.

Sext. A. R- S, 3MDCCXLV. ^l. g )

Nr. 4.

Magnifico , Pcrillustri , Summe venerábili y
No-

bilissimo et Amplissimo Scnatui academico !

5. P. D.

Publicam scholam biennio freqventavit ci-

vitatis academicæ candidatus Jonas EriciJÍlius
y

qvi postqvam metas inferiorum classium conti-

git, in supremá compendium Theoiogiæ Theti-

cæ, decem selectas Ciceronis orationes, omnes

Horatii odas, sermones et epistolas, obscœnis

tantummodo exceptis, Virgilii Æneidos secun-

dum et sextum librum, totum N. T. græcum,

Plutarchi Pædagogiam, cum tribus Isocratis ora-

8 2
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tionibusj duodecim ’priores libros Iliadis Home-

ri, opera Hesiodi, viginti qvatuor priora Gene-

seos Hebrææ capita, universalis et patriæ histo-

riæ, universæ Geograpliiæ, Logicæ, Physicæ*

Ethicæ et doctrinæ Sphæricæ compendium legit*

studuit, didicit. Qvorum omnium strenuum et

indefessum se 'monstravit cultorem
,

sedulitate

enim et industria nemini in cœtu nostro scho-

íastíco fuit secundus, sed potius qvam plurimos

superavit. Cum talia ediderit profectus speci-

mina, qvalia pauci apud nos discipuli antea ex-

hibuerant, Græcarum inprimis literarum eam sibi

comparavit notitiam, ut sine cortice nare potue-

rit-j nam suo marte solerter legit et professus

est autores græcos in metris scholasticis non

injuncíos. Huc accedit, qvod Islandiá ortus et

ingenio excellenti atqve in studia nato ornatus,

suo docuerit exemplo, in ipsa frigoris patria

ignea progigni posse ingenia, istiusqve regionis

juvenes æqve ac aliarum, summo cum fructu

et laude, non vero invita Minerva, litteris suam
addicere operam. Nec candidati mores tacendi

sunt, etenim uti diligentiam in perdiscendo,

sic in ob.seqvendo observantiam, et in vivendo

modestiam ac integritatem probavit, ita ut, si

incepto non destiterit, non solum bene sperare

sed et confidere cives possunt sui, eum patriæ

ornainento aliqvando futurum-. Non igitur opus

est, ut multis verbis, vestræ, summi Mæcenates !

gratiæ et
;

tutelæ eum commendemus, qvi se ipse

tam laudabiliter commendatj interim æqvum est

ut ei omnium bonorum benevolentiam ex .animo
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voveamus, studía enim sua hactenus promovit

ömnibus opibus nudus, sed sola nutritus et ad-

jutus munificentia Perillustris et summe Vene-

rabilis Episcopi Ludovici Harboe, qvi suo jam

abitu, apud ornnes bonos, summum hic loci de-

siderium relicturus est. Favete ergo Vestrum

submisse ambienti favorem, qvem etiam sibi

exoptat.
’ Vestrorum Nominum

Nidarosiæ die 29. Maji, humillimus Cultor

Auno MDCQLIIX. Benj. Dafs y

Rector scli. Catlicdr.

Nr. 5.

Merkingargreinir úr prentuftum bókum , snert-

aridi KonjerenzraÓ Jón Eyriksson .

a• Prófessor Kongslew i Danshe og norske pri-

vate Rets ftfrste Grunde , fyrsta bindi, bls.

6, kemst svo að orði, þegar hann er búinn

a<$ nefna Érichsen meSal annara lögvitrínga,

hvörra rit hann hefir undir höndum haft og

notað: uDenne Gang har jeg været under-

i(
st0ttet af min forrige Lærer, Hr. Etatsraad

<t
Erichsen. Villigen har lian opofret mange

4<
af sine faaFritimer paa at gjennemlæse mit

4<
H'aandskrift, derved gjort Erindringer, og

<t i
nogle Materier forskaffet mig de seneste

t<
Forandringer.’ f I formál. til 2. b. bls. 4.

víkr Iiann að sama efni á þá leið, að Kon-

ferenzráð Erichsen liafi lánað ser safn sitt,

af júrídiskum Dispútt. samt: afortsat sin
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<t
Omhu i at forskafie ham de seneste Foran-

dringer.” A sama staÖ bætir hann við: aÖ

þáverandi JústizráÖ Wormskjold, síÖan Konfer-

enzráÖ og riddari, sem einsog Kongslew var

Érichsens lærisveinn fjrrmeir viÖ Sóreyar

háskóla, hafi í þessu fjlgt dæmi Érichsens,

er hann þar kallar,
itFö§ur \eirra beggja.”

þetta Kongslews kostuliga og snotra verk út-

kom árin 1781 og 82, en stansaÖi viö dauÖa

höfundsins.

b . Wille ,
Stiptprófastr i Ucltog af Nordens My-

thologiy talar í formála til þessa verks á þá
leiÖ, sem hans velgjörari KonferenzráÖ Érich-

sen hafi lesiÖ þetta rit (aÖ líkindum ogsvo

komið viÖ í því her og hvar)
,

samt haft í

ásetníngi aÖ fá þaÖ innfært til brúkunar í

skólunum. þetta rit útkom 1787 sama ár og

Érichsen dejÖi, og heíir sá ásetníngr þarviÖ

hindrazt.

c. Dr. F. Joh. Hist. Eccl . Jsland, Tom. 4. viðr-

kennir 1 formálanum, meÖ sérligu þakk-

læti, Ér. mörgu og góðu hugvekjur viö

þetta verk, frá upphafi til enda, sem og um-

hjggju hans í aÖ gjöra verkiÖ svo fullkomiÖ,

sem orÖiÖ gat.

d. Kammerherra Suhm í Samlede Skrifter , 6ta

bindi, bls. 78, segir í æfisögu Luxdorphs

skrifaöri 1789; tt
Erichsen tog han sig af fra

<tdet f0rste ) ham vejledte han ,
anbefalede

uham paa beh^rige Steder, var altid nidkær

ít
i at befordre hans Bedste, ja underst0 ttede

i
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t4
liam endog paa en kraftig Maade.’' T

) þegar

nú Suhm svo bætir við
: <t

ligeledes og paa

4t
samme Tid tog Luxdorph sig og en anden

<tMand an, der tilsidst erholdt Stiftamtmands

<t Værdighed og Embede”, meinar hann sjálf-

sagt Islendíng, Stiptamtmann sáluga Fjeld-

steð, þó hann ekki nefni hann.

c+ Sajni
,

sst. bls. 35, í æfisögu Schönnings, telr

Erichsen sem pessa vin, og lýsir hönum enn

framar svoleiðis, að framtöldum hans fæð-

íngar uppruna og embættum
: tt

Meget stærk

lt
i Nordens gamle Sprog og Historie, utræt'-

tí
telig i sine Embedsforretninger, berömt af

t<
adskillige Skrifter, og bekjendt som den

tt
redeligste, retskafneste Mand.”

f. Sami , 15. bindi, bls. 210; þari er eitt breftil

Suhms frá þeim í öHum lærdómi stálherdta,

þrándheims skólameistara Dafs
, aldavini

Suhms, Scliönnings og margra annara, á

hans tíð lifandi lærðra manna, skr'f \ð 1755,

hvarí hann fortelr meðal annara lærðra fretta:

að Jón Eyríksson (hans lærisveinn) ’hafi látið

prenta utanlands: Disqvisit. de Peregrinatt.

et Philippia etc. , og bætir við
: tt

Han har

t4i
disse Dage disputeret over samme, og

9

*) I Luxdorpli æfisögn, framanviö Scriptor. rer. danicarum
,

á látinu útgefmni 1792, eru oröin

.*

*
tt
han vejlrclle

hain,” o. s. v. þarí meint um Sandvig, en ekki

Lrichsén, — En pái* Suhm er höfundr aö báb'iuii

þessum æfisögum, hefir hann sjálfsagt meiiit þaö hann

á háöiun stööum skrifaö hefír
, pó jví ei öldúngis

samanberi.
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„víst sig at være en hurtig Disputator, lige-

„som han i Traktaten har gjort Preíver paa

ít
en god Læsning og sund Kritik

, saa man
tthar bedste Forhaabning om ham blandt vore

tt
unge Studerende.” Dafs var þenna tima í

Kaupmannahöfn, en Súhm í þrándheimi,
nýgiptr.

g. Sami, sst. bls. 221. þar er og bröf frá Dafs
tilSúhms, frá 1755, hvaraf sest, ab Erichsen

þá hefir gjört registr yfir þáverandi EtatsráíSs

síSan Geheimeráðs Hjelmstjernes bókasafn,

hvað án efa veriS hefír bæ5i mikiÖ verk og
vandasamt.

h . Samiy sst. bls. 253. Ennþá brfef til Súbms
frd Dafs, af 1756 í sýnir þaÖ, afc þessi al-

vörugefni Rektor kallabi Ér- og abra, er í

sambandi þá meb hönum voru, afc útgefa

þau lærbu tfðindi: Journalista, það voru þá
nýmæli aÖ bjrja slík verk. Grundvöllinn til

þessa^felags lög'ðu, auk Erichsens, Bloch, er
biskup varö á Jótlandi, og Dons, er síbar variS

ÐepúteraÖr í ICancellíinu. Fleiri læröir menn
slóu ser seinna af og til í þetta erfibi

,
svo-

sem á&rnefndr Dafs, Biskup Rotb^ll, Pró-

fessor Rotbdll,. og £L

i • Samiy sst. bls. 333. þar er bref (ei5r brefs-

útdráttr
,

því datum vantar) frá Erichsen
til Súbms, hvari hinn, til veglei&slu fyrir

þennan, u|3pteiknar alJar vorar íslenzku sög-

ur, í og eptir staöaröb í landinu.

7t. Nyerup
, í Luxdorphianay bls. 459, getr um

a<5 sama slags bréf hafi Luxdorph fengið frá
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1

Erichsen 1760. AÖ Suhm, auk áftrsagSs, hafi

haft Er. meÖ í ráöum, þegar hann var að

semja sitt fræga rit um Oðin, sýnir bréf

þessa til hins^ af 1770 (Suhms saml . Skrift.

16. bdi. bls. 297) og sú athugasemd, erNýerúp

þarvið gjörir, nefnilega aft Er. hafí sendt

hönum ellefu þétt skrifub blöb, med heil-

læröum athugasemdum
,

hvörjar Suhm hafi

allar innfært í sitt verlc, á tilhlýðiligum stöð-

um. Um Er. Tentamen philol, antiqvar. de

Nom . prop» dæmir Súhm, í SamL
Skrift. 7 bdi. bls. 404» svo:

, t
Er íærd og grun-

<{
dig skrevet, og indeholder meget Nyt.”

L Iíongslewy i áðrnefndu verki, bls. 194, segir,

að Érichsen sjálfr sé höfundr til Arnesens isL

Rettorg. frá bls. 310 til 557, um þíng og

dómendr, m. m., hér á landi, á eldri og

ýngri tíb. Er þetta sá kostuligasti hluti verk-

sins, og hérumbil þriÖjúngr þess.

m. Prófessor Snoedorff í Saml. Skrifter, 2. bindi,

bls. 279, telr Érichsen mebal annara lærÚra

manna, Krafts, Basedows, Schyttes, sem ver-

- ið hafi prýbi Sóreyar háskóla, og bls. 284
• meðal þeirra nafntogubu manna Griffenfeldts,

Worms, Höyers, Grams og Schlegels, er

konúngsins stóra bókasafn bafí mesta nyt-

semi af haft.

n. C. U. D. Eggers ,
i Physic. und Statist . Be-

schreibung v. Island 1786, í inngánginum,

um Islands bókmentir, gefr Érichsen á mörg-

um stöbum forþénab hrós, og segir útþrykk-

iliga: aS mestr liluti þess, er Kongslevv hefír
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um Islands lög, se Ér. verk, tekiíS úr Arne-

sens i\vZ. Rettergang. Sömuleifcis og, aÖ Ér.

verk, Deo y Regi , Patriœ
,
(hvört annars ber

Páls lögmanns Vidalíns nafn), sé eitt hið

niarkveröasta rit, og innihaldi marga góða og

fulJþroska hugvekju um landsins hag og betr-

un hans ; eins líka Erichsens rit um Islands

kauphöndlunar innréttingu. I þessu Eggers

verki átti Erichsen sjálfr án efa mikinn þátt,

eins líka í sama höfunds Philosophische

Schilclerung der gegenwartigen Verfassung

von Islandy (hvar þó lítiÖ fílósófiskt er í,

því sú Schilderung höndlar mest um osta,

saubi, smjör, höndlun, o. s. frv.) þaÖ er víst

aÖ Erichsen, áÖr þessi verk voru prentuð,

hefir gjört talsverðar athugasemdir við þau.

Að ööru leiti geÚjaÖist Erichsen aldreiEggers

plan
,
um þær snöggu breytíngar, er í þær

mundir voru i undirbúníngi ok sumpart

framkvæmdar hér i landi. (Sbr. athugagr.

bls. 60.)

Dr. G. L . Baden í DansVNorsk historisk Bi^-

bliothek 1815, bls. 26, nefnir Jóhann Érich-

sen sem höfund til Bibliotheca Runica ,

Gripswald 1766, 4. ,
er recensérað er i hin-

um læröu tíÖindum fyrir 1766, bls. 294; en

þegar má'Ör lítr' hér eþtir, sést þaÖ aÖ hann

hefir veriÖ prestr til Starkov, nálægt Strjála-

sundi 5 en ábr þýzkr skólameistari i Stokk-

hólmij þarf því einginn aÖ slengja þessum

Sira Jóhanni saman viÖ KonferenzrátS Erich-
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sen, sem nýnefndi höfundr ekki heldr gjört

hefir.

p. Sami í Lovkyndighedens Historie
, 1809, bls.

98, segir, aÖ af öllum þess stóra K. Anchers

lærisveinum hafi engvir — sem lögvísir menn
$— gjört sig eins forþenta, sem J. Erichsen

og Edv. Colbjörnsen. Seinna bls. 102 talar

hann um Érichsen serilagi á þá leiÖ: ab hans

fyrilestrar í Iögvísi hafi óneitanliga haft frá-

bært verÓj aÖ hann hafi verift sá fyrsti, sem

i útleggíngu lögbókar Kristjáns kóngs 5ta,

jafnan hafi litið til inna eldri laga
, og bendt

tilheyrendum sínum þángað. þetta hvort-

tveggja þó að dæmi læriföÖur síns, K. An-

chers, sem fyrstr allra innfærÖi þennan

kenslumáta í þeirri dönsku og norsku lög-

vísi. AÖ hansmörgu rit beri óræk merki þess,

að liann hafi djupsærustu þekkíng haft í öll-

um fornfræÖum, meðal hvörra þau gömlu lög

séu markverðust og mest áríÖandi. þessvegna

— segir hann — virdti Ancher Érichsen öll-

uin fremr, sem þá stúdéruðu lögspeki, og vildi

þegar lasnast fór, helzt hafa hann sér aftjún-

geraÖan í embættinu. Érichsen — segir hann

enn fremr — var af þeim sjaldgæfu lærbu

mönnum
,
er skipti tímanum svo haganliga,

að hann var undireins framkvæmdarsann* em-

bætíismaðr, og nytsamr rithöfundr. Hann

segir ennþá, at Er. hafi átt mikinn þátt í,

og jafnvel samantekið þá forbetruðu fundazíu

fyrir Sóreyar háskóla, af 29da janúar 1782, o

g

að hann hafí unnið þarað, með sínutn gamla
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vini og kollega, GelieimeráÖi Guldberg, enn-

Jjótt þessi góÖa fundazía hafi ei orðið svo nyt-

som
,
sem til var ætlað.

^ r • * * - ' •

q* Magn . Ketilsson í Samling af isl. Forovdn. y

3 • b. í formálanum, þakkar Erichsen fyrir þá
a^stoð, er hann viö þetta verk veitti hönum,

i því aÖ láta útdraga af Rentukammer-arkívs-

ins prótókollum, ýmislig kóngsbref og þar-

aðlútandi upplýsíngar. þennann útdrátt segir

M. Ketilsson ,
aft Erichsen sjálfr hafi gegn-

umlesið, og gjört athugasemdir viö ; en þar

Ketilsens verk, af ýmsum orsökum stansaði,

hefirEr. útdráttr ekki að fullum notum kom-

iÖ, og nú óvíst, hvar hann er niðrkominn.. .

r. Af formálanum viö aöra útgáfu af T. Iíoffmaitns

Riti um tiund , 1777, má sjá, aÖ Erichsens

hafi verið leitað til ráðs og aÖstoÖar vifc þá

útgáfu. f

s. N. Riegels, Commentatio historica de fatis

faustis et infaustis Chirurgiœ , lofar elsku

Erichsens til vísinda' og þeirra dýrkara, samt

viðrkennir, ab hann hafi styrkt sig meö ráö-

um og bókum af kóngsins stóra bókasafni.

t. I brefí af 18da júlí 1825 til ýngri dótturErich-

sens, Steinunnar, kemst Geheime-statsmini-

ster, Greifi Kristján Reventlow, svo að orði,

þegar hann hefír talaii um eitthvað hennar

efni, yfír hvörju hann segist glaÖr vera:
it
Da

Jeg, saalænge jeg lever, vil erkjende Deres

it
saligHerr Faders Fortjenester för Danmark,

tt
og hvad jeg selv sk}dder ham som min Læ-

urer paa Sor.ö og indsigtsfulde Kollega i Ren-
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-
utekammeret, da Fjídestavnsbaandet ophæve-

4tdes, hvortil han ved sine kloge Raad ikke

ulidet bidrog. Gud velsigne hans Börn og

„Börnebörn derfor, og lade dem opleve me-

<t
gen Glæde.”

Nr

.

6.

Utdrdttr af þeim merkiligustu brefum Érich-

sens
9

til þeirra feftga, Biskupanna Di\ Finns

og Dr . Hannesar.

a. Til Doktor Finns,
Öll á islenzku.

1756. Hrósar Ericlisen mikið siðgæÖi, skiln-

ingsgáfum og bókyðn Hannesar, (sem þá mun
nýliga hafakominn veriÖ til háskólans, rekomm-

endéraðr Erichsen). Ráðleggr hann biskupi

Finni í þessu bréfi, að láta H. y8ka vel öll s tu-

dia humaniora , og víkr á hvörjar bækr hentug-

ast muni aö láta hann lesa, í hvörri einstakri

vísindagrein ; og hvörja fyrilestra hönum sé gagn-

ligast aÖ sækja. Hann segir ekki muni hönum
veita af 6 ára tíma viÖ háskólann, þar ei sé nóg,

sem sumir haldi, aÖ ná einu eÖr öÖru examíne,

eðr a einhvörn hátt leiÖa til lykta þær svokoll-

uÖu háskóla-yÖkanir
,

heldr sé nytsamligt, aÖ

liann nemi hin nýu túngumál; læri siÖblendni

erlendis, og að þekkja þar landsins ásigkomulag

.

I þessu bréfisegist hann að mestu skrifa, itLœrde

Efterretninger” ,
og hafa umráð þaryfir; en ekk-

ért héldi sér til þeirra yðna, nema sá applausus,

verkið hafi fetigiÖ hjá lærðum mönnurn og alþýðu.
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1758. Oskar Erichsen attestis frá biskupi,

um gáfnalag Jóns bróður síns , sem annaðhvört

hafbi veritS undir tilsögn biskups, ebr i Skálholts

skóla
,
svo hann, með styrk þessa attestis, gæti

útvegaÖ hönum ölmusu í dönskum skóla
;

getr

hann þess, aö bróíSir sinn sé intcr ingenia tar-

diora, en minnist líka þess, aÖ fljótskarpir menn
séu ekki hvervetna hentugastir til bókmenta, þar

nóg séu dæmi til, að minnst verÖi úr þeim, nær

eldast, og náttúran sýni það sjálf, að þá opt

skorti stöðuglyndi og sinniskrapta, hvört bóknám

til lángframa þó útheimti.

1763. I þessu bréfi (og fleirum áundan)

nefnir hann Histor. eccles. Island ., og hvetr bisk-

up, að halda áfram með þetta verk; um stýlinn

sérilagi segir hann
,
að sér þyki hann,

ti
a<$ öllu

it
leiti gó§r

,
\)vi

_
í slíkum historiskum hókum

ti
gagni cothurni til einkis , heldr sœmilpeim hest

lt
s imple x et œqv ahile dicendi genus."

Hann segist sumstaðar liafa leyft &ér, að setja

eitt orð í annars stað, hka sumstaðar að sundr-

greina §§. ,
til haganligri brúkunar fyrir málið.

Líka kemst hann þar svo að orði
: <t

víst er það,

„að Olafr hvítaskáld er autor af nokkru í Skdldu ,

t(
en ei Snorri, )á, máske af mestum parti henn-

t4
ar, og vel og gott, ef ei að Eddu með, þó

aSnorri hafi eitthvað veitt þarað. það sem skrif-

<t
að er um óttu og eykt, má einganvegin úr-

<t
gánga.; að aðrir hafi aðra þánka, hindrar ekk-

í4
ért; eg hefi lært þaraf, hvað ei áðr vissi, og

tt
öðrum mun gánga eins.” Hann livetr biskup

til, aÖ halda áfram, meðan Geheimeráð Thott og
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biskup Harbóe séu i Kyrkju-inspekzíóm-kollegíó,

því óvíst muni t missi þeirra viö, hvört verkiíS

útgefíð verði. Af þessu bréfi er líka að sjá: að

Erichsen er höfundr til þess afKongslew tilbendta

stykkis, í Arnesens isl. Rettergang

;

hann segir

að margt sé þarí ófullkomið, vegna skorts á góð*

um dókúmentumj þarhjá sé líka omne initium

grave. Líka má af þessu bréfí sjá, að Er. hefír

þá ( undirbúningi haft æfísögu Torfæi, þvi hann

biðr biskup um upplýsingar þartii; þó útkom

sú æfísaga ei fyrr enn nálægt andláti hans, sem

áðr er sagt. Sbr. bls. 92 og Súhms Torfœana.

1766. Hér segist Erichsen vera glaðr yfír,

að bafa náð lausn frá hálfs annars árs interims

aðministrazíón yfir Sóreyar háskóla. I sama bréfí

bendir hann biskupi á hinn greidasta veg
, að

prentun á Hist. eccles

.

geti strax byrjað. Hann

ræðr hönum til, að senda k. Inspekzíóns-kollegió

einúngis 1 periodum , en gefa ei von um að

meira verði sendt, fyrr enn þetta sé prentað, því

bágast sé, að fá prentunina byrjaða, en hægra

að halda henni áfram. Hér getr hann þess, að

3ón bróðir sinn þá hafi kostað sig 500 rd. , og sé

t,ó enn ekki forsorgaðr. Hann segist þessvegna,

og svo hins, að sín egin börn árJiga fjölgi, ekki

voga að taka hina 2 bræðr sxna til sín, en biðr

biskup styrkja þá til, að ná hálfri ölmusu, því

þá muni hann h}álpa þeim að nokkru.

1768. Nefnir bann þá bræðr sína, sérilagi

Olaf, og þakkar biskupi fyrir hann, Kvartar

yfir að Hóla prentverk- liggi í lamasessi, og gefr

bugvekju um, að þaÖ væri til heiðrs og nota, að
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fá Vitas illustrium Islandorum á seinni timum,

samdar og prentaðar, en segist sjálfr ei liafa

verkefni þartil, nema paö lítiö, sem finnst í

prentuÖum bókum, og sferilagi í þeim Conspectii

histor. literar . Island sem hann meini Jón sál.

Therkelsen ritaÖ hafi fyrir Prófessor Sibbern —

•

(Máske þetta frumvarp bæÖi frá Er. og biskupí

F. hafi‘ vakiÖ fyrstu drög til Mag. Hálfdáns Ein-

arssonar alkendu Sciagr. Hisu litt. Island.)

Speculum regale segir hann nú sé búiÖ, og

vopi hann aÖ þaÖ verk ei verði landinu til mínk-

unar. Líka minnist hann þess, að þó hann og

biskup Hannes sbu nokkuð dissentientes
, um

aldr þessa rits, virði þeir það hvör fyrir öðrum á

góðan veg, allrahelzt þar þeir komi hvör öðrum

nærr, enn nokkur hinna, er þarum hafi áör ritað.

1772. Hör víkr hann á eitt og annað i rit-

gjörðum biskups, Kugildi og Tiundir ; er svo að

skilja, sem hann þá ekki hafi verið meðmæltr

kúgilda innrettíngu her í landi, en lofar síðar

meir að láta meiníng sína þarum klárligar 1 Ijósi,

Olaf bróður sinn nefnir hann á ný, að náð geti

dimissíón, og komizt á hentugan stað, til enn

frekar að dýrka sinn lærdóm, hvartil hann kveðst

munu hönum bækr útvega.

.

1773. I brefi þessu getr hann þess : að Is-

lands sakir, er áðr heyrðu undir Rentukammerið,

nú aptr seu til sín flotnar, sem depútéraðs i

ökohomí- og Kommers-koliegíó, samt Toll-

kammerinu, og að þetta sé skeð án nokkurs síns

tilstillis, (þá mun hafa vandhæfi á þókt, að finna

jafndugligan mann og hann, til að stjórna Is-
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lands efnum i Rentukammerinu). Af þessu brfefí

sest: a<5 Luxdorph og Erichsen hafa verið þess

flutníngsmenn, að Hannes biskup þá varð Sekre-

téri við Arna Magnússonar fornfræðanefnd, ine<S

árliga föstum launum. Hann þakkar biskupi

Finni fyrir boðið liðsinni, að Olafr bróðir sinn

nái einhvörstaðar djáknadæmi, er hann álítr

liönum hentugt, heilsunnar vegna. Að bróðir

sinn Arni, vegna heilsuleysis , hætti bóknámi,

telr hann ráðligt, en óskar því hagist svo til, að

hann verði góðr bóndi, og lofar að veita hönum
peníngastyrk þartil. Hann hrósar mjög ri^i

biskups um kúgildin, og segist hafa vikið því

ználi : um ábyrg&ar ansvar pestdauðu kágild-

anna
,
og allt ansvar ^eirra yfirliöfubframveg-

is
, í það horf, að kammerið sendi öll prosjekt

þarum til landsins aptr, undir beztu manna yfir-

vegun og úrræða-frumvarp
,

þar Kollegía, sem
vanti notitias locales , egi ekki að setja slíka

hluti fyrstir á stofn. I sama bréfi nefnir

hann íslands kompagní-hondlun, og segir (eins-

og áðr í öðru bréfi) að hún geti ekki staðizt ; á

frihöndlun segist hann sjá torveldni, og að liún

á sumum stöðum landsins, ekki muni koma sér

vel , ályktar þó , að hún muni skárri verða, enn

kompagní-höndlun , og brúkanlig, ef aðsetr
#

kaupmanna fast yrði í landinu, og kaupstaðirnir

ávalt byrgir með nauðsynja vörur.

Viðvíkjandi Reisuhólz Eggerts og Bjarnn,

gjörir ha*nn þá athugasemd : að hið bezta i þess-

ari bók sé það, seui snertir Oeconomia privata9

helzt enna gömlu, þar hann sé eigi lángt frá a$

9
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meina, a$ sá mundi inátinn beztr, tillslanrlí? Upp-

xeistar, að þeir, sem þartil heföu efni , kjzum
og vildu, eptir hendinni, upptakaþá eldri bú-

,

skaparháttu, því þeir sambjóða betr eÖli og ásig-

komulagi Jandsins, en hvörjir aðrir.

1775. Hérí getr hann um heilsulasleik sinn,

sem rísi af Önnura þeirra mörgu embætta
,
sér

séu uppálögÖ. Minnist ennþá bræÖra sinna, og

ab hann hafi sendt Arna lækníngameööl og Olafi

. féstyrk.

þegar hann er húinn aS skrifa eitt og annað

um biskup Hannes, og að hann vilji hans vel-

gengni sem sína eigin’, bætir hann við:
ctEnn —

ic
mikillar dstúftar og yndis niissi eg þd, cf

tJiann me§ öllu skal he%an y og eingvu minna

ci
tapar okkar Antikvitets - stiptun þartúð; en

ttþrt<5 held eg þo, svo muni ek œtib hreyta
,

ttað það, scm hönum sjdlfum hcst hentar i öllu

ttþessn, skuli sitja i fyrirrumij' Af þessu

bréfi má ráða, að biskup hafi beðið Erichsen að

fá Harbóe til að rita forinála fyrir Hist. ccclesia-

stica
,

ella gjöra það siáífan, í hvörju tilliti bisk-

up hefir sendt hönum öll verkefni þartil; en

E. afsakar Harbóe frá því verki, sökum aldrdónis

og embættisanna , en segist álíta contra deco-

rum ,
að semja hann undir sínu nafni,

tJpar hann

ci
ekki geti haldið sig nema úngling e%a vibvan-

ÍCing , að jafia vVö hiskup” (bendir þetta til,

hve mikils þessir miklu mcnn hafa virðt , og

hvað fölskvalaust elskað, sem vinir, hvör annann).

Extraskattinn segir hann sig, í þessu bréfi,

hafa svo heppinn verið að fá hér afmáðan ;
en
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Prócentóskattinn hafi pa% verift ómöguligt.

Hjnsvegar segist hann vœnta, að þessi skattr,

eptir kammersins reglugjörÖ þarum, ekki verfci

þúngbær, líka muni stjórnarráðift á sínum tima

tilleiíanligra aí5 afrná hann, nær sem prófaÖ

verðr, a§ her er til litils a§ slœgjast.

1776. fegar hann í þessu bréfi er buinn a5

minnast bræÖra sinna og náúnga, víkr hann til

formálans fyrir Hist. eccles. 9
og segir : að verkið

tali sjálft fyrir sér, betr en þaÚ lukkast mundi í

nokkrum formála ; aÖ lángt muni frá a& höfundr

J)ess hjaÖni niðr intra parietes domesticos
,
heldr

muni ritið útfæra lians lærdóm og candorem
,
og

])eim á lopt halda í Evrópu, svo lengi sem bók-

nxentir verði í nokkru gildi, því nærsta lítilvægt

megi það álítast að vera, sem aðrir landar vorir

liafi á látínu útgefið
,
að Torfæo einum frátekn-

um, ef metast ætti móti þvílíku verki. þegar

liann talar um , að biskup nú sé frí orðinn frá

Rangskatti, segir liann, að þetta heföi átt að vera

fyrir laungu skeð, þar það gegni engri sannsýni,

að menn þeir, sem ekki hafi annan rang, en

fylgi embætti þeirra, skuli lúka skatti þaraf,

helst í þvi landi
,
hvar rang sé til eingra nota

né hlunninda. Við þá biskupsins athugasemd :

*zð vi§a hafi fleiri hrútlomh fœdst ,
eptir fjár-

pestina enn gimbrarlömh , færir liann þá orsök

þartij, að það nýa fé muni fá betra fóör, enn

áðr, er fleira var á fóðri
,

og þessvegna verða

kjark- eðr fjör-meira, en þótt þetta seinki ting-

uninni í fyrstu, muni það jafnast með tiðinni.

Framvegis segir hann hér: að Arna Magnus-

r
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sonar nr'fndin Iiafi mcÖtekiíi biskupáins tbiiatal

((chronologiam

)

til Eyrbyggju x
) , Laxdœlu *')?.

\

Kármaks- og Grettis - Sögu , og aft Iíammer-

herra Suhrn brúki þa$ til hinnar fyrstnefndu,

sem hann sé aft útgefa. Hann bi<5r- biskup gefa

kritík yfir Gunnlaugssögu
,

er þá var útkomin^

segist hafa gjört sér mikið ómak fyrir lienni, þó

eitt ebr annaÖ hafi yfírsézt, einsog opt gángi til,

J)egar ekki gefíst tóm nóg til eptirsjónar.

1777. Einnig í þessu bréfi minnist hann i

bróöur sinn Olaf og mág sinn Svein prófast, er

áÖr hafði fengið Hraungeröi. þetta bréf vísar

annars, aÖ Erichsen muni höfundr vera bæði til

kóngsbréfs af 28da mají 1778, um Landskulda-

gjóld ,
líka tilskip. af 4Öa mají 1778, urn Vog-

reka-réttinn liér á landi. Hér minnist hann á,

tímatal biskups til Gunnlaugssögu
,
og afc sín

þaraölútandi Epistola til biskups muni iUkoma r

Sömuleiöis: aö æfi Snorra Sturlusonar 3
)
af bisk-

J
) Ekki er biskup nefndr scin liöfundr límatals Eyr-

byggju ?
i fessarar sögu útgáfu, á Sulinis kostnaí),

1787, en notaÖ er J>aÖ J>ar vist, sjd Érichsens bréf

hereptir af 1779.

fi
) Ekki fínnst J>etta timatal nefndt eiía notaö, ciía neitt

annaíí tímatal í J>eirri útgáfu þessarar sögu, sem út-

geingin er frá þeirri ámamagn. kommissión 182ö.

Máske hefir J>ai) glatazt eða glcymzt viÖ lilutanna

umbyltíngar á seinni tímum.

3
)

Biskup F. liefir samantekii) á látinu aefisögur Sturl-

únga, hvörs eins aérilagi,' meif titli : Vitce Sturlúngo-

rum

;

fróðligt og umfángsinikit rit, sem eiin cr til

óprentaÖ, nema su hernefnda æfi Sturlu pórðarson-

ar* sem prentuö er fyri framan öta bindi af því
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upi, sé -prciituS framanviö Heimskringlu 1. Ldi.,

og að A. Magn. fornfræðanefnd muni nota ser

Chrojiologuim ct Chorographiam biskups yfir

Grettis-sögu , en kvartar þarhjá ura
,

aÖ þessi

kommissión sh seinfœr í gjörðum sínum.

1779. Minnist liann enn ættmanna sinna

einsog vant er. Um Vogreka- fororÖn. segir

liann, aÖ tilgángr sinn hafi einúngis veriÖ sá, a5

hvör skyldi njóta slíks réttar, sem hin fyrri lög.

— rétt skilin — hefðu ákvarÖaÖ, og þarámeíal

kyrkjur og staÖarhaldarar
, sem hvört ura sig,

injög rþurfi síns viÖ. Hann segir, aÖ útgáfu Grettis-,

sögu sé af kommissíóninni skotið á frest, meban..

veriÖ sé aÖ útgefa Sæmundar-Eddu, en aö Jjví til.

lykta leiddu, muni biskupsins tímatal og athuga-

greinir viö þá sögu notaöar verða. Hann segist.

vera biskupi samdóma, að f söguna sé viða inn-

skotið, og 1 Kórmaks scgu sé tímatalið ekki gott,

og sagan sjálf marklítil, nema Itvað átrúnað og

trúsíði fornmanna snerti. Ritlíngr biskups, dc

prœrogativa noctis prœ die
y aut dubia aut nullaft

segir hann sé hið mesta torgæti $
og að þarura

sé viss markverðr staðr í Grágás
,
sem eptir góðu

exemplari sé innfærðr í Arnesens isl. Rettcr-

gang, bls. 75, þó hann í það sinn ei hafi þorað

aö trúa hönum, þav sér hafi þá fyrir augum stað-

ið, ekki einúngis hvað hinir stóru timatalsmeist-

avar: Scaliger, Petavius, Longius og fl. lieldr og

hvað Brúnsmann, in Exord . et Exod . diei 9
Ty-

stóru og ágæta vorki Snorra Stnrlusonar Noregs

kóngasöguni. Aft ööru leiti er biskup F. f>ar ei nefm}*

sem Jiöfiuidr ab' bessavi æfisögu.
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choníus de noctis prcc die prœrogativa
,

og íl.

þýzkir og svenskir antiqvarii skrifað liafi yfir

J)aÖ, sein Julius Cæsar sagt hefir um dægra deil-

íng hjá Gallis, sinna tíma. Timatal biskups til

Eyrbyggju segir hann notað se af Gr. Thorkelín.

1782. Her kvebr hann meba;l annars svo-

leicSis aÖ orði : <t
|)er liafift satt a$ mæla, að allt of

(1
gífrliga er arkaisérað bæði í formálanum til

alnalistar Olafs Sekretéra, og í bókinni sjálfri;

(
.og svo kær sem mér er óbjöguö Islenzka, þó eg

t4
ei geti skrifab hana sjálfr, svo mikla andstygö

t
.hefi eg á hinu ; öllu má muna að blanda

<(
túnguna svo hégómliga, sem sumir gjöra, jafn-

(t
vel í públík skjölum og gjörftum, meÖ útlend-

t<
um orðum og talsháttum, að málleysur einar

t(
verÖi, og aÖ rita sundurlausa með fornaldar stýl.

(tEnn — mjótt er munddngs liófib ! I lærdóms-

((listafélags ritum vorum höfuni vér þó af öllu

(tmegni kostaiS kapps um, ab ætla okkr hóf í

4t
þessu efni, og hvaÖ þar enn kann áfátt að vera

tt
á sumurn stöðurn, getr vel betrazt meb tíö og

<(
tíma, þegar menn ver<5a vanari vibj en bágast

4
,sýnist mér aÖ £á veritates philosophicas (heim-

((
spekislærdóma) á góða Islenzku, þar svo lítiö

((er áÖr ritaÖ in philosophicis
9

aÖ túnguna enn.

((
vantar mýmörg oríS og talshætti, sem því efni

(í
hlýÖi.”

1784*, á skírdag. I þessu bréfí stendr

;

((
ágæta fyrirtekt tel eg, aÖ rita Histor. isL civi -

itlem 9 en þótt eg ei hafi mikiÖ vit á því, sýnist

((
mérþó: aÖ þaÖ sé opus rnagni moliminis

;

ann-

t(ars se eg ei
;
aÖ þaÖ veríi gjört, n«ma secujidum
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itfamilias ,
|m þa$ sambýÖr bezt statui aristo-

^cratico-oligarcliico, sem bjá oss var. Subsidia

<4
til þess áseinai tímum munu ei vera mjög mörg

it
i Arna Magn. safni, að ffátebnum ættartölupi

og brefabókum.” (Til bvörs af biskupunum

Jíetta brfef er ritað, sést ekki gjörla.)

1785. I þessu bréfi segir hann í áformi bafi

verið, at kaupa fé í Björgvínar stipti, og faera

yfir til Islands, til að uppbœta þann stóra skaða

af fjárpestinni ; en þar ei hafi verið, nema litiS

eitt, fáanligt, og ejcki svo mikið sem kostnaði

mundi hafasvarað, liafi því áformi verið sleppt*

Fé frá DanmÖrku þori menn ei að senda, af ótta

fyrir að fjárpestin kunni með þvi aptr að innfætv

ast; fé frá Skotlandi rnundi máske best henta, en

þartil þurfi leyfi frá því engélska Parlamenti,

livarum skrifað sé, ef með kunni þurfa. Um
bændr í Skálholts stipti segir hann rnenn séu nú
síðr enn ekki áhyggjulausir, þar áformað sé, að

gózið skuli seljast, og stóllinn með skólanum

flytjast til Reykjavíkr, og haldast þar með regle-

mentéruðum reiðupeníngum ‘ af kóngsins kassa.

Svo bætirhann við
: < {þó eg sé membrum af enni

^slóm kommissíón um Island, sem hér er nýliga

^niðrsetl, hefir þessi breytíng þó ekki verið mitt

tt
rdð, heldr hitt: að bezt væri áðr að heyra sig

tt
fyrir, hvört hún skeð gæti, salvo jure tcrtii et

^commodo publico (að óskerdtum þriðja manns

<t
rétti og almennlngs nytsemi)

,
en aðrir hafa

{
,orðið i þvi ráðríkari.”

1786. Hér skrifar hann um: að við breyt*

iflgu og sölu á stólsgózinbi sé nú ekkért frekara
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gjöra, nema a<S bera sig aí), a(5 færa allar af-

leiðlngar þaraf í hi<5 hentugasta lag, hvartil

hann og lofar a<5 stubla
,
sem GuÖ gefi ser bezt

vit á; en ekki segir hann ser komi þaÖ óvart, þó

biskup og skólakennendr ábatist ekki á reibu-

peníngum, þó þaÖ hafi ætla§ verið af sumum;
sitt ráÖ segir hann það hafi ei veriÖ, afc taka

leigukúgildi af jorÖum, sízt benefíceruftu gózi,

heldr einum og Öðrum abusu (misbrúkun), sem

er við kúgildanna próporzíón á jörðunum
,

og

annað þvíumlíkt.

b. Til Drs. Hannesar,
á donsku meífan liann var erlendis, sííJan á íslenzsku.

1767, jan. 2á. biðr Ericbsen um upplýsing-

ar, viðvíkjandi þeim hvalatcgundum , sem nefnd-

ar seu í Speculo regali ,
frá livörjum Er. hefir

5

í útgáfu þessa verks, ítarliga skírt í sínum at-

hugasemdum.

1768, Segist hann hafa minnzt á biskup í

formálanum, og voni það ei dragi til ósátta þeirra

i milli, þó meiníng þeirra um aldr á Spec. reg.

ekki se að öllu hin sama.
0 _

1769, apríl 9. Utfærir bann þetta enn fram*

ar, og segir: að i historiskum efnum nái menn
sjaldan fullri vissu, og margir verði að leggja

sitt til, að fá einhvörja fasta meiníng þarí. —
Hannes biskup hafði áðr sendt hönum ritgjörö

eina de causis erudit . et sci'ipt. Island. Við

þessa ritgjörð sendir Er. hönum nokkrar athuga-

semdir, en lætr þarhjá i Ijósi þann ásetníng

«inn : að hann eptir hendinni útgefa eetli safn
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nokkurt af ritgjorSum, meS titli : Obscrvatt . ad

antiqvitt. septentr . , og biðr biskup leyfa
, aS

þessi ritgjörS megi inntakast sem hin fyrsta í

safniÖ; Segist þarhjá hafa skrifaÖ sínum beztu

vinum lier í lancli, aÖ stuÖla til þess : aÖ læröir

fornfræöamenn her, vildu samantaka og senda ser

fróðar ritgjorÖir til safnsins. Uppá þann máta

segist hann halda, að hiÖ svokallaÖa ósýniliga

felag,
(viÖ formál. viÖ Spec. reg.) , sem J)ó aldrei

hafi veviÖ nema prosjekt og nortien otiosum
y
geti

virkiligt orÖiÖ. (þessi Erichsens ásetníngr —
annars einn af fleiri ijósum vottum, hve mjög

hann stundaÖi heiÖur landa sinna — kom |)ó

ekki fylliliga í framkvæmd, nema hvað hans eigin

ritgjoröir: de Philippia f Peregrinationibus
,
etc .

snertir, og ekki er þaÖ kunnugt, aÖ ofannefndt

rit hiskupsHannesar se nokkurstaÖar prentaÖ, eða

hvaÖ nú er af því orÖiÖ.) I þessu bréfí segist

hann notiÖ hafa hjálpar af Landfógéta Sk. Magn-
ússyni, til aö útgefa riti$ Deo

}
Regi et Patria

%

(um uppreisn Jslatids).

1770, apríl. Hér sk rifar hann að nýu ýtar-

liga um áSrumgetifc safn : Observatt. ad antiqv.

sept en segist ei hafa fengiÖ tíma til, aÖ sam-

antaka neitt heilt þaraÖlútandi. Biskup H. rit-

gjorÖ: de causis erud., segist hann behalda, og

feginn þiggja ritgjöröir, um vissar einstakar

materíur, lielzt 1 þeirri gÖmlu kyrkjuhistoríu,

livarum biskup liaföi gefíÖ ávæni, meÖ tima og

hentugleikum, Hann livetr biskup sérilagi tiL



138 Vid'bœtir.

aiS semja ritgjörft um fólksfjöldami á Islandi *}

i eldri tíð
,

þar hann segist undra sig yfir, að

lögmaör Sveinn Sölvason hafi skrifað ser, atS hann

trúi fólksfjöldi og velmegun , ekki se minni í

landinu nú, enn nokkrusinni áör. J)etta segist

Er. lialda se baeÖi ásönn og skatilig trú ,
og hva5

fólksfjöldann sórilagi snerti, segist liann ekki

skilja, hvar hann só aukinn
,

svo jafnvigt nái,

fyrir þab, sem tapazt hefir á fornbygðum, en nú

eybilögbum herubum, fjölda af einstökum bænda-

býlum og húsmannasiööum. — Bókina um Is-

lands Opkomst segist hann hafa samantekið, til

Jjess að gefa ei einúngis löndum sínum hér,

heldr líka stórmennum utanlands, hugvekju.

um : a% forbetra Islands hag
;

þetta fyrirtæki

hafi nú borið svo góban ávöxt, a<5 í ár séu komm-
Í6saríí sendijp til Islands, til að grenslast eptir

einu 'Og öðru þessháttar, pg óskar hann að sönn

föburlandselska megi leiba öll þeirra fyrirtæki.

Loksins miunist hann þess : aÖ í ár hafi verift

undir þab komiÖ, aö liann til Islands kæmi, því

þeir hafi nokkrir veriÖ, sem sér unna vildu stipt-

amtmanns embætti þar, hvörju hann mundi hafa

móti tekið, ef vilji þeirra hefÖi framgengr orÖiÖ;

sér hafi aÖ sönnu, í þess staÖ tilboöiö veriÖ, aÖ

feröast til Islands, sem kommissaríus
,
en þaö

hafi liann afþakkaö.

x

)
Máske hefir þessi upplivatning veriíJ nokknr orsök

i, aö biskup H. samantók þær p.gætu, í vissum pört-

'

iim hératflútandi, ritgjörttir, \im barnadauöa á Is-

laodi, og um mannfækkun af hallærum samastaöar,

sem innfæríav eru í Lærd. lista-félags. 5 . og 14. bdi.
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1770, nóv. 20. Drepr liann aptr á stiptamt-

nianns emljættiö, og segist vera glaÖr af, aö þaíS

ei fell í sitt skaut, því sig hafi vantað marga þá

kosti ,
er þaÖ embætti útkrefrj einsog að kríng-

umstæíur ei mundu leyft hafa sér, ab koma öllu

því af stað, landinu til gagns, sem hann þó
lieföi vitsmuni og vilja til

;
og svo hefðu sín laun

ékki önnur orÖið, enn sorg og grcinja!

1779, júlí 26. þegar hann er búinn atS tala

um Öll þau prosjekt, sem innkomin voru til

innar nýu Pólitífororðníngar z
) ,

og hve torveldt

sé aÖ útdraga þaraf nokkuö samanhángandi beilt,

bætir hann vi§, aÖ það sem helzt hafí haldiö

sinni erfiðissemi tilbaka í því efni
,

sé það, aö

þegar þessi fororÖn. sé búin
,
muni hún kom-

ast undir bekkinn, einsog húsaga-fororÖn. ,
hvnÖ

ráða megi þaraf: aÖ svo margir klagi yfir sjálf-

ræÖi og óstýrilæti vinnufólks, jafnvel þó for-

orðningin hafi þarviÖ góöar skorÖur reist, væri aÖ

oÖru leiti vel eptirgengiÖ af yfírvöldum og öðrum

sem þaraö standa. Fjdrhiriingarrit Magn. Ket-

ilssonar sýslumanns, segist hann nýliga iesið

hafa, og falli sér þaÖ vel í geö. Hann segist

vera þeirrar meiníngar, að þekkíngar- og að-

gæzlu-leysi, helzt í búskaparefnum , sé Islandi

eins skaöligt og peníngaleysið sjálft.

1780, júní

17*

* Víkr liann enn til fjárhirð.

ritsins ,
og biör biskup — þar honum Jíka hafí

l
) fessi polití-oröníng kom aldrei út, en svo lángt var

þaÖ komiif, ais búi'5 var aí gjöra níðrraöaifan út-

drátt, af öllum þaraölútandi skjölum , vist án efa^

*f mjög misjöfnu vertfi.
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fallib pa5 rit vel í ge5 a5 upporfa rithöfundinn til

framkvæmda, sem og alla þá er dugnaÖ hafi, þvi

nú þúrfi Island, máske fremr en nokkru sinni

áðr, öÖ menn vaki. (J>etta hefir h'kliga tillit til

þeirra stóru breytínga
, er þá voru í aðsígi , og

sem ekki féllu Er. aÖ öllu leiti vel í ge5 # I spaugi

bætir hann sfóar vi5: a5 biskup egi á hvörri

prestsvlgslu og katechisazíón
, aÖ predika um

kvarnirnar. Hann segir þa5 sé sorglig eymd,

a5 erlendis mylnumenn skuli senda almúga

híngað sand fyrir mjöl
,

en þetta verði þó ei

hindra5 ,
me5an mölunin sé í þeirra höndum,

hva5 og árliga kosti landið, aÖ mjöltunnunum

meÖreiknuÖum
,
hérumbil 10,000 rd.

,
sem betra

væri a5 brúka til einhvörra nytsemda. I eldra

bréfi (af 1779) segir liann sér hafi þókt gullvægt

Cirkularbréf sýslumanns Jóns í Rángárvalla

sýslu, snertandi kvarnirnar
,

og segist halda

hann vera merkismann.
Agúst 7.' s. á. Hér segist hann vantreysta

kröptum sínum, að fulkomna þau rit, er hann

undir höndum hafi, ásamt öðrum efnum, sem

hann í sumar hafi nokkuÖ brotiÖ heilann í, hvör

efni séu af þeirri náttúru, aÖ hann nú ei megi

nefna þau, nema í því tiliiti: biskup vilji

tl
biftja Gu§ a§ styrkja sig i öllu þvi, cr Islandi

,
jnegi a& gagni verfta." Hann fer hérum fleir-

ura orÖum, jafnvel á þá lcifc,
<4
aÖ sin kjör scu

.óviss, ef nefjid efni skuli framgáng fá, en sin

kjör seu og litilsvirði
, ef landinu gángi vel !

”

þetta allt mun líta til þeirra nýbreytínga, er þá

voru í undirbúníngi
,
og til einstöku manna, er
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þá máske vildu laskka Er., til að koma ser sjálf--

um frarnm. j)essir menn, a <5 svo miklu leiti vissa

liefir fengizt um þeirra samdrátt móti Er.
, eru

21 ú flestir dauÖir, og nefnast hér ei , ekki heldr

þeir sem af þessum flokki ennpá máske lifa.

1781, páskadag. Segist liann hafa sundr-

dreift mestum fjölda þeirra skýn, er í fvrra hafi

uppdregiÖ, þó s é ennþá nóg eptir, og miklar bilt-

ingar í aðsígi, og óvíst hvört ei nái þaraf nokkrar

til sín. (þetta mun hafa verið um þaÖ leiti e$a

nokkru áÖr, enn vor núverandi kóngr gekk ’sem

krónprins inní RíkisráÖin; Guldberg fékk farar-

leyfi, aldavinr Erichsens; Lúxdorph kominn á

veginn ; J. G. Moltke afleystr; Harbóe orbinn

gamall og örvasa, svo þannig fækkufcu þeir, er

liöfÖu veriÖ Er. til mestu styrktar og upphefðar.)

Svo sýnist, sem Hannes biskup, í einhvörju

bréfi sínu, hafi andað móti, aÖ biskupar hefðu

stólsins ökónómí, en þaruppá svararEr. þarmig:

<t
Satt er þaÖ, aÖ nokkurt ansvar fyrir biskupa

fylgir viÖ œcojiomica: Sednihil sine magno na

tura lábore declit mortálibus
,
og er það þó ekki

betra, enn dagliga aÖ hánga af annara náð,

sakna ens nauÖsynliga fyrir sjdlfan sig og stól-

inn, og geta ekkért leiÖrétt þegar nokkuÖ er

áfátt Og um kennendr viö skólann segir

liann : hvörsu góð sem þeirra kjör mættu

sýnast, hefir þó sá karl af lífvaktinni, sem þénar

mér, þau vel svo góÖ, neina hvaÖ hann höggr

og klýfr brenniviö minn !

!”

1782, páskadag. I þessu bréfi biÖr hanu

biskup fyrir systurson sinn, Benedikt Sveinsson*
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að áminna og upphvctja hann til stúderínga,

þar hánn sh í skólann kominn. Hann segist nú
hafa umsjón yfír þeirri stóru útgáfu af Eddu,

lesa körrektúru þaraf; bæta sumstaÖar frá sjálf-

utn ser við æfi Sæmundar Fróða af Magnúss. og

s. frv4 Lærdó-msl. fél. ritin segir hann líka taki

frá ser mikinn tíma
,

en það segist liann láta

sér vel lynda í þeirri von
,
að rit þessi, ef með

stoðugleika viðhaldist, geti gefið margar brúkan-

]igar upplýsíngar, ef nokkur vildi eptirtaka,

hvörs síðara ei sé með öllu að Örvænta, þar svo

margir góðir menn hafi rétt því höndj af bisk-

upi sérilagi segist hann vænta meira enn af öðr-

um, þar hann jafnan hafi álitið hann fyrir þann

mann ,
af hvörjum landið geti mestu uppreist

feingið, í réttum þenkimáta og góðum vísinda-

smekk, in vitá. communi^ privata et publica^

og það sama ánýar hann f bréfi, af 5. júní 4ri5

eptir.

1783, páskadag. Hér segist hann halda nú
sem fyrri, að hið óbæriliga flakk og betlerí á Is-

landi, muni ei koma einsmikið af því, að góð

lög vanti þar í móti
,
einsog hinu, að þeim sem

þar um til eru, sé ei réttiliga eptirlifað. Hann
segir shk efni séu fyrir utan sinn embættishríng,

en þó liafi hann 'nokkurn þátt átt í þeirfi út-

gefnu tilskipun af l9da febr. þ. á, , og ráðið seg-

ist hann hafa til, að þessi tilskipan væri styrkt,

með skorinorðu kóngsbréfi af 10da marzí 1784,

eptir þeirri ávísun
,
sem biskup hafi sér þarum

gefið.

Um Lærdómslista-félagsins nytsemi ftrekaí
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hann her hið sama, sem í nasstundangengnu

brefi. Um M. Stephensen (nú KonferenzráÖ, Jú-

stizíaríus og Dr. júris) ,
hvörn biskup hafÖi hön-

um rekommenderað
,
hermir liann iÖ mesta lof,

sem einhvörn inn efniligasta úngan mann frá

Islandi kominn, og segir hann muni á sínum

tíma verða vigtugr maÖr á Islandi, ef faðir hans

leyfí hönum tíma til aÖ búa sig þarundir; hann

segist bafa sta$lað til, hann fengi pláz í Rentu-

kammersins Kancellíi, til þess hann geti æft sig

i negoliis ,
og lofar aÖ vera hönum ekki óhollari

enn sínum eigin börnum. Hérumbil þaÖ samá

ítrekar hann í bréfi, árið 1784. ')

Júní 5ta s. á. Hér kemst hann svo aÖ oröi:

£íMeÖ skrifi yÖar um hrennusteins höndlun í

<t
FriÖriks 2* tíö 4

), viörkennist eg, aÖ þér hafiS

ít
auÖsýnt mér mestu æru , hvarfyrir eg tel mig

<t
fullkomliga skuldbundinn, nær sem eg verÖ maÖr

ct
til, a& sýna þakklæti mitt; og lædómsl, félag-

<t
inu hafíÖ þér þarmeð orsakaÖ eins mikla gleöi,

<t
þar þaÖ þarí hefir fengiÖ eina rétt markverö*

<t
uga particulam af föðurlandsins ökónómíu- og

tt
höndlunar-historíu, sem eg opt forgefins hefi

ít
ámálgað, einhvör vildi leggja hönd á. Eg álít

9 9

3
)
Margir aíSrir Islendíngar áttu Er. sál. að þakka sinn

framgáng til láns og velgengnis
, hvarámeöal bér

eimingis nefnist KonferenzráÖ, Amtmaiír, Riddari af

Dannebr. S. Tliórarensen, er sálaöist áriÖ 1828, |>ó

Rr. velvild og hjálp liönum til handa ei sé nefnd í

æfísögu Amtm. sál. litgefínni 18.24, líkliga af því,

aÖ rithöfundrinn hefír þarum ókunnugr veriö.

4
) Innfært í Lærdómsl. félags rit, 4- bindi.
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Uhlutinn svoí ad historia œconomicc et 6ommer~

^ciorum (bistoría um landsins búnaðar-og hondl-

tt
unar-ásigkomulag), se einmidt sú undirstaÖa,

<t
hvará allt skuli byrjast, og af hvörju bezt verbi

%

tt
áljktab, hvað þenanligt sé, eðr ei. Að minsta

tt
kosti hefir eg, i því lítilræÖi eg hefi útgefiÖ

tt
um Islands ökónómí og höndlun , ætí<5 haff

<4
hana fyrir augum

, þó mitt institutum (áform)

<t
aldrei hafi leyft infer fullkomliga að afhandla

tt
neitt uvn hana. En víst tel eg það, að margt

£{
gott og nytsamt, því efni viðkomandi, frá Is-

<t
lands bygð tilutgaungu 13da aldar, mætti sam-

tt
antína af lögum og sögum, hvör sem liefði tóm

tc
þartil; þetta tímabil tel ek annars það fyrsta og

t4
bezta í því efni

;
2að frá sekul. 14* til danskra

tt
höndlunin tókst; hið 3ðja, til þess hófst ein-

tl
valdsstjórnin; hið 4ða til dauða Kristjáns 6ta;

tt
og 5ta frá byrjun Friðriks 5ta ríkisstjórnar til

<t
vorra tíSa.”

1784,. á Skírdag. Ritið um Islands kaup-

höndlun (nl. Erichsejis Forbered. os

v

. , sjá bls.

91), segist liann vona innihaldi eitt og annað

ei ónauðsynligt; þar hann hafi leitazt við að safna

þarí resultatis af öllu þvi markverða, sem reynt

hafi verið í hans aðmínístrazíónar tíð við höndl-

unina, frá 1774 til 1781, að því leiti höndlunin

er samteingð v]ð • Islands bjargræðis útvegi.

Etazráð Fjeldsteðs rit (sjá athgr. bls. 75) segist

hann enn ekki hafa lesið, en vita, að það sé

sínu í mörgu frábrugðið, þar Fjeldsteð einúngis

hali ritað um annað höndlunarform, en hann

einúngis í þeim tilgángi, að vísaþá beztubrúkun
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A Statu prccsenti (nærverandi ástandi)
,

til

undirbua einhvörn betri* Svo bætir hann við:

<xEg tck nu a$ verfta gamall
,
þreyttr, ónýtr til

einkum {)£$$, er d augun reynir,
og \)vi

<tmun eg ei meir fdst vtí$ \au efni , helzt þar

xlsvo margt er ati vinna

'1785. Uin Scparazións-akt þann i fyrra er

<tnú ekki fremr ab tala; það erályktað, aÖ hann.

<tei skuli framkvæmast í Skálholts stipti, heldr

<t
sktili stóllin með skólanum flytjast til Reykja-

<tvíkr” — ít
rætist þessi umbreytíng vel, skal það

<t
vera mer kært ; en ekki verbr þab mer að þakka,

ttþví minn þánki var, aö bezt væri áÖr ab exa-

<tmínera öll commoda og incommoda, og sjá svo

ithvað rábligast þækti. Se því einhvörju ofhrað-

ít
aÖ í þessu , er það ei heldr mer a$ kenna í

4<
neinu, og þessvegna biö ek ab þér ei skrifið

t<
mér neitt í þessum efnum, heldr Kancellíinu.

^það gleðr mig þó, að eg hefi því til leibar kom-
að legstaðir alls þess göfugmennis, er liggr

J Skálholti, ei ver^r trobið undir liestafótum,

^sem víst hefði skeíi, hefói þar ei kyrkja veriö

t4
framvegis. ?

’ (Sbr. hans undirbúníngs álit hér-

<t
eptir, Nr. 10.) Ab föst kúgildi ekki yrbu afmáS

á públík gózi, þaÖ segist harin hafa álitiÖ skyldu

sína ab koma í veg fyrir, en undireins vona, a

ð

biskupar og aftrir, ef þvílík breytíng skyldi enn

til umtals koma, abgæti þarí nákvæmliga presta-

kallanna og hospítalanna hag. þegar hann hefir

rninnzt á, aÖ EtazráÖ Fjeldsted sé orÖi uumeÖlimr

af þeirri stóru kommissíón* sem yfirvega átti Is-

lands allmennu nauösynjar, og hann enn fremr

10
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liefir drepifc ei, ag nær yfirvega skuli breytíngár

í höndlunarinnar ástandi , muni þessa manns
Kólóníal-höndlunar princip (útlistaÖ í hans riti,

ura nýa höndl. innréttíng) framkoma, bætir

hann viÖ, aÖ viÖ margt slíkt og þvílíkt verÖi menn
stundum varir, er hann, fyrir sitt leiti

,
geti ei

álitib bygt á lögum, saiínsýni, n e factis histori-

cis ; (ien — segir hann — þaö er nú hdttr vorr-

tiar prosjekta-aldar ; og máske er það Gufts

it
vilji, a% eitthvaft gott. gcti spunnizt-utúr \ví

Nr. 7.

2 href frd Luxdorph til Érichs en.

í.

Udkaarne Ven!

Om der er, eller bliver gjort Ham i disse

Dage et Slags Forslag, saa udfordrer Venskabs,

som den helligste Pligt blandt Mennesker, dens

Lov, af mig, at jeg maa bede Ham vel betænke

sig, og pr0ve hvad Hans Skuldre kand bære. Er

Han skabt til at være til Hove? ErHand indge-

togen nok dertil ? Kand Han forestille, kan Han
tvinge sig nok ? Er Han bevant med at underviise

Folk af den Stand og den Alder? -Er det ikke

bedre, at blive i den Forretning, som man'veed

man kan bestride, hvor man kan lægge sig Ære
ind, hvorved man kan leve, og hvorfra man har

Rettighed til med Tiden til noget bedre, NB.

efter egét Valg, end at vove sig til noget liyt og

usædvanligt? — Man taber intet ved at sige nej,

og skyde paa sin Uformuenhed.
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Maasjfce er min Erindring ufornjíden. Ne
mc moneas memini ego etc. Maaske er den

ngrundet. Jeg vilde 'helst detsidste; thi ingen

•önsker meere Hans Vel, end jeg : men man döm-

mer anðre af sig selv, og Jeg tog mig det vist

•ikke paa. Imidjertid vale et ama tuum totuni

Nærum -den 15de Junii 1764.

Luxdorpk.

%
Kjabenhavn den 19de Junii 1764.

Hojstærede kjære Ven!

Jeg kom herind kort för Postens Afgang og

‘forefandt kjære Vens Brev, som foraarsagede mig
!en inderlig Fornöjelse, ja ret satte mit Sind i

Roelighed. For strax at melde, hvad Han helst

og fjírH vil viide, saa var jeg allerede, för jeg

skrev Ham til, betænkt paa de Midler, hvorved

det ej allene ikke skulle hlive Ham til Fortreed,

at Han undskjldte sig, men snarere til Fordeel.

Jeg veed vist ikke livad Svar Han faaer. SigeS

der du skal, da er det Guds Villie. Ingen Mod-

sigelse meere! Er man siden ikke fornöjet, fin-

der man for megen Aabenhjertighed, for liden

Föjeliglied etc.
,

da er Svaret : Jeg undskyldte

mig jo. Jeg .sagde Eder deí forud. I saa Fald

tales vi da og vel nærmere ved : men det forrige,

at Undskyldningen ej skal blive ilde optaget,

troe mig kun, det skal jeg, næst Gud, troelig be-

sdrge, endog i denne Dag. — Kort sagt, Jad det

nu gaae som det kan, bliver Iían det, saa gaaet

•det vist nok got ; Thi saa har Han gjort sit.

10 2
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Secl pauper Philosophia vil tabe clerved 'i sia

Um það islen&Jca Literatúr-Felag, af Pvofessor

Svo lýsir þessi vor tignaÖi skagfirzki lands-

maör stiptan þessa síöar konúngliga, en bráöum

þareptir allrar veraldar veg gengna, felngs, undir-

eins og Konferenzráös Erichsens nákvæmu uin-

önnun fyrir því, sem fylgir:

„Um sumarið 1779 gjörðum við, þórarinn

Sigvaldason Liljendal og eg, framvarp til felags

nokkurs, hvors aðaltilgángr skyldi vera, at bæta

vísindasmekk Islendínga, með snilliligum skrá-

setníngum, í bundinni ræðu og óbundinni;

sömuleiðis að fræða þá, i hvörjum þeim lærdóms-

greinum, er félagið orkað fengi, og þá sýndist

helzt skorta. Framvarp þetta sýndum við fleir-

um löndum vorum, er meðr oss stúdéruðu við

háskólann, og féllust þeir á fyrirtækið, En sök-

um þess við sáum, að lítið eðr ekkért mátti úr

félaginu verða
,
nema það fengi einhvörn máls-

metandi stjórnarmann
,
hvör við helzt æsktum

yrði Jón Eyríksson, maðr í þær mundir alment

virdtr og elskaðr, og þaráofan landi vor; og ekk-

ért annað fyrir því liggja, enn fæðast, tóra uin

liríð með litlum sóma og deya síðan, tók eg mér
á hendr, af því eg hafði liðugan aðgáng og leyfi

að koma í hús hans, og eiga tal við liann, að bera

Dyrkelse. J' ale et ama tuum totum

Luxdorph .

Nr. 8 .

»
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upp fyrir honum áform vort, meÖ öllu þaraölút-

andi, og i nafni allra, er hlut að áttu, biðja harrn

fulltíngis ásetníngi vorum, Ekki hafÖi eg fyrri

stuniÖ erinxli þessu upp, enn hann mefr glöbu

bragÖi ‘brauzt út nieÖ liörumbil þessum oi*Öum

:

tt
þaÖ er mör.ánægja, aÖ slíkt er á férÖum, og

ct
betr þaÖ heföi skeÖ miklu fyrr

!
per megiÖ

tt
reiða yÖr uppá þaÖ, aÖ hvörsu annríkt sem eg á,

«°g þútt störf mín ekki leyfi mer nokkurn tíma,

<t
nema þann, er hvíld min krefr, og eg sjái fyrir-

tt
fram, aÖ margr ófögnuÖr vilji mæta. mér, vil

t<
eg þó gjarnan gánga í félagið^ og styrkja þaÖ

ít
allt hvaÖ eg má.'. En höfubtiLgángr þess vilda

tteg væri, aÖ fræða landa vora í bústjóniarefnum>

tt
en aukatilgángr aÖ. eins^ aÖ.kenna þeim snjöli

<t
visindi ; og byrjiÖ þör fölagiö í GuÖs nafnif en

tt
látiÖ mín ekki viÖgetiÖ aÖ svo stöddu f*

Aö fengnu loforöi þessu mættu, fyrir tilstilli

Liljendals og mína, á Borchs kollegíó tólf ís

-

lenzkir stúdentar j var þá.saminn skilmáli sá,

aÖ nú skyldi felagiÖ byrjai g-etið tilgángsins og

ákvarðað, að allir félagar skyldu svo laga gjörðir

sínar,.að hönum mætti ná.

Var skilmáli þessi undirskrifaðr af áðrnefnd-

um 12 stúdentum, eptir aldrsröð þeirra við liá-

skólann, því ekki fannst sæma, að viÖ Liljendal

skyldum , sem úngir stúdentar standa fyrstir,

sem þá var komiÖ. MeÖlima registrið í fyrstu

ritum félagsins, er. og prentað í somu röð, er þá
var tilsett; Nú var þá'félagið þannveg tilkomið,

en með því; það var lagalaustj engi 'formaör og

ekkért atsetr eör samkomuliús, lögðu nú allir
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ráÖ sín saman, hve bezt mætti fara með þennan*

veika, nýfædda burÖ,. urfiu allir a einu máli, að

reglugjörö nokkur, hvareptir allir félagslimir

laga ættu athafnir sínar
,,

væri þaÖ, sem fyrst

af öllu semjast yrÖi; var því ákvarÖaÖ,. aÖ frum-»

varp til laganna gjörast skyldi af limum þeim
öllum, er þá voru nálægir, og aÖ inn skyldi

bjóða þ.eim beztu af löndum vorum í Höfnr

og þá fyrstum allra Jóni Eyríkssyni, hvað þá

strax var efnt,. og hann með bréfi frá felaginit

kvaddr til ab taka það aÖ sér, og gjörast þess.

forsetumaðr,. á hvað hann strax var fús. þeir

af meðlimunum,, sem fyrstir urðu með frumvarp

sitt til laganna, voru Sveinn Guðlaugsson San--

der, Guðmundr prestr þorgrimsson og eg, kunn--

gjörðum vér það félaginu, og voru þegar sarn-

komur settar á Borehs kollegíó, hvört laugardags.

kvöld, frá7du stundu svo lángt á aptan út, sem
#

formanni sýndist, tii iiö semja skrd félagsins..

Var hún, bygð á fyvrtéðum frumvörpum, einkan-.

]igast Sanders sál.
,

er fannst vera hið fullkomn-

asta.. Samkomur þessar vanrækti- J.. Erichsen al-

drei, því áðr enn hann kom heim frá eptirmiÖ-

dagsstörfum sínum, gekk hann þángað, og lét

ekkért óveÖr, eingva þveytu tálma sér frá
, «Ö

ltoma þ^r sarnan meft úngum studentiim ; stýrÖi

hann þannig lagasmxði félags vors, og varði þaö

\i6 frá haustnótturn og fram á jólaföstu 1779.

þetta var einaf óteljandi röksemdum, er færa má
til ». hvað heitt hann eiskaÖi sitt föðurland: að

hann,. sem kafinn var svo iniklum og margföld-

um embættisönnum og vanda, heföarmaör,. aldr-
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aðr ogv óhraustr, hlíföist ekki viö aÖ gjöra sig

jafnírigja stúdenta þeirra, er felagiÖ liófu, beidd-

ist undan meiri myndugleika, enn að vera fyrstr

meöal jafníngjanna, og stærri heiðrstitli, enn

aÖ heita forsetumaðr félagsins, pví of glampa-

mikiÖ fyrir úngt og ófullkomiÖ félag mundi virÖ-

ast, ef kallaÖir væru Prés.es, Kasserari og Se-

hreteri,
istaÖinn fyrir JTorsctiy

Fékirðir og Skrif-

ari; hafa ónæði fyrir því og ón.æði i margan
9

máta; heyra mótmæli af únglíngum
,
stundum

skjallítil og meÖ keppni færÖ, án samboÖinnar

viröíngar slíkum öldúngi, hvörjum hann þó

jafnan tók.meÖ hógværÖ, samsinnti því er betr

þókti fara, leiÖrétti þaÖ, ef varÖ, en eyddi hinu

meÖ siölæti, og beitti stundum. röggsamri sann-

færíngu.um framfærÖa villu, ef meÖþurfti, þegar

er skráÖ voru lögin, bauÖ hann félaginu húsrúm

fyrir þaÖ, og skjöl þess ókeypis
,
meÖan hann

lifÖi og svo þóknaÖist; sömuleiöis ]jós og varma

á samkomunum, hvörju félagiÖ meÖ þakklæti

tók, og naut þess uns.æfi hans lauk.

þaÖ fyrsta, hann gjöröi félaginu til þarfa,

strax.er hann var orÖinn forseti þess og félagi,

var aÖ rita GeheimeráÖi Guldberg til, kynna

hönum stiptun félagsins og áform, í þeirrimein-

ingu, aÖ hann, sem í pann tíma tók svo mikinn

hluta í.Islands stjórn.og hvervetna unti lærdóms-

jnentum, sæi aÖ þaÖ væri samiö landinu til .heiÖ-

urs og nota, en ekki til glaÖværÖa- né sam-

drykkju-móta.
.
AÖ vörrpu spori kom hréf frá

Guldberg, hvari hann meÖ náðugustu orðatil-

tækjum óskaÖi félagijju til lukku, og bciddist aÖ
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verSa lirav þess, hva$ strax var tilkynt felags-

limum, samkoma haldin og hönum ritað inn-

töhubréf* Sýnir þetta ærubragfc lians rnebal

margra annara, hve fús hann var á, að hjálpa á

legg öllu því, er horfa þókti rikinu til gagn-

semda, eÖr einhvörjum hluta þess. Lög felagsins

voru þá prentub, og nokkur þeirra exemplörinn-

bundin í gullaÖ band
,

til a$ senda ýmsum æðri

herrum, hverra fyrstan skal telja Arfaprins

Friðrik, hvörjum félagið siðan tileinkaði rit sín

öllj auk hans fjóra þá yppurstu, er helztir tóku

þátt i Islands efnum : Greifa Moltke i Statsráð-

inu, Geheimeráð Luxdorph i Kancellíinu, Ge-

heime- og Kabinets-Sekretöra Guldberg og Ge-

heimeráð Stemann
,

efstan þá í Rentukammer-

inu ; með lögum þessara fjögra fylgðu og bröf

til hvörs þeirra
,
og gjörðust þeir allir síðan fe-

lagslimir. þannig jókst félaginu heiðr og afl

dagliga, hvað þakka mátti forseta þess, er öllu

þessu reði
T
þekti allar kríngumstæður og þánka-

fai' manna, er bezt hlýddi að laða sig eptir, um
þær mundir.

Einsog hann byrjaði með elsku, alúS og for-

sjá, að ala önn fyrir felagi þessu, eins hölt hann

því fram til æfíloka, og leitaði sóma þess í öllu,

því hönum var möguligt, þegar annaðhvört á

felagsfundum eðr endrarnær var tilrædt, hvört

felagið ekki skyldi heiðast að verða konúngligt

?

sagði hann:
<tþnð er ofsnemt

,
felagi^ er enn

^úngt, þw' úZýðiV að .erfi§a nokkuft leingr , aðr

C4þöð ncer pvi tignarnafni Sýndi þetta náttúr-

ligan þeinkimáta hans, að ekki bæri að beiðast



Vidbœtir. 153

xiafnbóta né tignarauka, heldr greiSa sér sjálfr

götu þartil, meö yÖni, dugnaöi og óhnekkjan-

ligum verÖugleika, því þá fyrst sómdi aÖ bera

þaÖ fram
,

annars væri slíkt heldr til vansa.

^Vœnan mann og dugligan” — sagÖi hann —
Címet eg meir

, þd hann se nafnbotálaus , heldr

uenn ómenning me$ tignarnafnu Kjarninn er

ubetri enn hysmfó!”

Hann lét* stökusinnum í ljósi fögnuÖ sinn

yfir félagsins tilveru og framför, þegar hann ein-

saman átti tal viö mig, og komst þá hérumbil

svo að orÖi

:

tt
Ekki má vita, hvaÖ leiöa kann af félagi

ti
þessu, ef vel er stýrt; en svo þykist eg með

it
sanni sjá, aÖ ungir stúdentar, sem þar koma

4t
inn — og þaÖ munu þeir fleirstir girnast —

it
venjast á ÖndverÖri æTi, til aö hugsa um, og

tl
meÖ athygli grenslast eptir landsins högum, og

i4
því er þástoöamá, samt bæta vanhagina

;
og‘

4i
mun þessi góöi smekkr, sem fyrst í keriÖ kemst,

<t
loÖa viÖ eldri árin. S -muleiÖis venjast þeir og

ittil yÖju og siÖgæÖa, vilji þeir annars heita verÖ-

ái
ugir félagar og dugligir; þaÖ mun ]íka hvetja

i4marga af löndum vorum úti á Islandi til, aÖ

it
leggja fyrir allsherjar sjónir marga þá hluti, er

„hvör um sig veit, en dæi út meÖ þeim ella.

fi
AÖ eg ekki,” sagÖi hann, <ttali um, hvörsu gott

it
tækifæri íslenzkir stúdentar hafa nú fengiÖ til

it
aÖ kynnast viö tigna menn, og ná ástfengi þeirra

itaÖ veröugleikum ,
hvaraf þá leiÖa má gott fyrir

itsjálfa þá og ]andiÖ,* og hvað enn meira er í var-

itiÖ, sjálf StjórnarráÖin geta f einu og öðru, er
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uIslandi viÖyi&r, haft nytsemi af felaginu. Allt

<t
þetta höföum var fjrir sjóiium — sem sjálfr

ít
viti$ þer —

-
þegar Skráarinnar 1. kap. 1. art.

ít
og 8. kap. 2. art. voru samdir, því e£ félagið

tt
væri úti á Islandi, mundi lítiÖ oröiö- geta úr

ít
öllu þessu, og má því aldrei þángað fl.ytjast, að

tt
öllu leiti, svo ekki væri aÖalstofninn hér. Eins

t|
vildi líka JÖni og ástundun félagslimnnna, í

tt
þeirra störfum, mínka, ef sainkomur væri færri

tt
hafðar, enn lög vor bjóða. Omennskuorði meg-

ttum vér ekki á oss koma,, og ekkért tilefni gefa

tt
yðjuleysi ;

með því sköðum vér vort f/iðurlaad,

tt
en aukum- heiðr þess með yðni, dugnaöi og siÖ-

tt
prýÖi vorri

,
því útlendr almenníngr ályktar af

tt
þeim fáu félagslimum hér, til alls landsins,

ttþó ekki sé' þaÖ rétt. Og trúiÖ þér mér til! aö

tí
ekkért hnekkir félaginu meir, en ósamlyndi og

ttyðjuleysi — hit getr drepiðj það í einu, þetta

t>smámsam^n — GuÖ forði hv.ortveggju ?*

Nr. 9 .

Ú t d 7' d t; t r
9

af Reccnsion i den danske; Literatur* -Tidende

for 1825,. Nr. 50, pag. 792-95, over Justits-

raad' og Professor Werlauffs Historie om det

store ko/igel. Ribliothek i Kjtfbenhavn.

— Hvorledes den retskafne, nidkjære, uegen-

nyttige og arbejdsomme Ericbsen benyttede de

beldige Conjuncturer, som ved en J. G.. Moltkes

t*g en P. A. Bernstorfs umiddelbare Deeltagelse,

i Bibliothek.ets Anliggender opstod för- samme,
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har vor Forfatter, med sædvanlig Orden, Nöjag-

tighed og. Rlarhed — maaskee dog med noget

nieer end önskelig Korthed — udviklet.. Anni.

havde i det mindste örasket, at Erichsens Ðuelig-

hed og Fortjenester som praktisk stvrende Em-
hedsmand , den fortræffelig ordnede Gang^ han

vid&te at hringe i de bihliothekariske Foi?retnin-

ger, og hvororn han nedlagde Mindet i sine-

aarlige Indheretninger om Arhejderne ved BU
bliotheket

,
havde været rioget udfcírliger,e skil-

drede og oplyste. Vi finde her ganske defc mod-

satte af det, vi see i Bibliothekets Historie^. under

Mdllmann — ja> for en Deel; ogsaa under Gram.

Raskhed ixemlig i betydelig^ planrigtig og om-

fattende Virksomhed; hensigtsmæssig Orden;

Begyndelse tiA nye og brugbare Cataloger
,
især

over Haandskrifterne
;
Tilgærjgelighed for de Lær-

de til Benyttfclse af Bihliotheket ;
stadig Supple-

ring af den
;
nyere udenlandske Lkeratur og Ind-

kjöb paa alle indenlandske Auctioner af nogen Be-

tydenhecl, udmærkede Erichsens Bestyrelse.. Hvad

den sidstePos.t angaaer, da nævnes blandt andre

Sevels og Tem.lers Auctioner‘(T7&0, Möllmanns.

(1783), Brandtsi(T784), Harboes, Sekretær Herslehs

Jos..Lork’s, Augustinus’s og.Kofód Anchers (1786),

som de vigtigste kjc5benhavnske Auctioner, hviR

ke Erichsen benyttede til Bihliothekets Berigelse.

At han imidlertid nu og d;a paa disse Au.ctioner

gav SIip paa enkelte vigtjge og sjeldne Værker

og Ilaandskvifter af Betydenhed, kunde Rec.. do-

curnentere; men at Erichsen n^digen,. og kun
afHensyn til n^dvendig Oesonomi i Anvendelsen,
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af Bibliothekets Fonds, har efterladt sig disse

Savn, derom vidner hans Iver for at benytte en-

liver mulig I.ejlighed, til at s0rge for Bibliothe-

kets Berigelse, selv i saadanne Poster, som knap

nogen af hans Forgængere havde ændset (f. Ex.

ved Kj^bet af den wasserslebenske Kobbersamling

af 29,000 Blade). At Erichsen ogsaa har indseet

hvorledes Bibliothekets Forraad af Codices og

andre Haandskrifter af almindelig Betydenhed,

endnu var en af dets svageste Sider: beviser

hans Omsorg for dc ej ubetydelige Acquisitioner

af denne Art, som gjordes paa det hamborgske

Domcapitels Auction (1784), og paa Auctionen

efter Dr. Askew i London (1785), I denne Hen-

seende vil Rec. endog tillægge Erichsens Besty-

relse et Fortrin for hans berömte Efterf^lgers,

der altid synes at have havt en större Utilböje-

lighed, end billigt, til at benytte udenlandske

Auctioner til Bibliothekets For0gelse.

En anden Hoved-Fortjeneste hos Erichsen,

der vil mindes saalænge dansk Literatur er til,

var hans faderlige Omsorg for hin nationale Del

af Bibliotheket, hvilken han f^rst gav den Vigtig-

hed, som den for enhver indf^dt og patriotisk

Opsynsmand over detKongel, Bibliothek bör og

maa have. Den danske og nordiske Literatur

fik ej allene sit eget uafhængige Locale, hvor den

i systematisk Orden, som et særskilt Bibliothek,

opstilledes, og indtil vore Dage har fundet sin

Plads j men Erichsen s0rgede ogsaa for, paa en-

hver mulig Maade, at bringe den danske Sam-

ling til den liöjeste Grad af Fuldstændighed, og
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at give den al den udvortes Anseelighed, som
kunde vidne om en patriotisk Regjerings Agtelse

for fædrelandsk Literatur og Videnskabelighed*

Maatte den ædle, retskafne og nidkjære Mands
Minde ogsaa i denne Henseende være enhver af

hans Efterfölgere helligt til de fjerneste Tider!

Maatte det blive erkjendt af enhver Vedkom-

mende, at det danske NationaTBibliothek, hvis

Anlæg skyldes hans fædrelandske Sind, bör være

et Klenodie, der vel ikke unddrages offentlig,

til et NationahBíbliotheks Bestemmelse svarende

Brug, saavidt en saadan ikke gaaer over til Mis-

brug; men at det paa enhver Maade burde for-

trinligcn beskyttes for al Forringelse, Skade og

Forvanskning, hvorved Efterverdenen vil kunne

bebrejde os et tildels uopretteligt Tab.

Nr. 10.

P rœliminair - Vo tum
angaaende Forslaget om Skalholts Bispestols og

Skoles Forjlúltelse til Reykevig
,
samt Bortsœl-

gelse af det dertil htírende Jordegods .

Ingen ,
som kjender noget til Indretningen

ved Skalholts Bispestol og Skole, kand vel bære

Tvil om, at den i alle Aldere haver været for-

eenet med adskillige Uleyligheder. Saa mange,

ligesaa indviklede, som viidtl^ftige Ventilationer

derom, helst i de nyere Tiider, og især fra den

Tiid, da den i mange Henseender uhældige Se»

paration i Oeconomien tog sin Begyndelse, be-

vidne det overfl^dig. Ja endog den sidste, i
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Sandhed meget möysoinmelige Commissions Ud-

slag bekræfter det ‘samme; thi endskjont jeg

tör troe ,
at det ha'r hævet mange af hine Uley-

ligheder, saa ere dog adskillige endda blevne

tilhage ; og hvor kunde det andet? da disse for

det meeste bestaae i uadskillelige Ftílger, deels af

Tingenes Natur selv, deels af den Forfatning,

som denne S tiftelse har faaet ved de ældere Love,

hvilken Commissicmen allernaadigst var foreskre^

vet at lægge til Grund.

Hvis der altsaa kunde treffes en Indretning,

hvorved alle forhemældte Uleyligheder kunde

blive hævede med eet, baade nu og for Fremti-

den ,
uden at man, i deres Sted, udsatt'e sig for

andre, maaskee ligesaa store, eller endnu större;

og hvis Skalholts Bis]3estols og Skoles Foríldttelse

tilLeykevig kunde blive Middelet til at udrette

dette: hvo vilde da vel ikke give sin Stemme til,

at det maatte modtages med hegge Hænder

!

Dét er saaledes meget langt fra mig^ at ville

miskjende enten de'tte Forslags velgjörende Hen-

sigt i og for sig selv, eller den storeFIiid-, der er

bleven anvendt paa at beregne Fordeelene deraf,

fremfor hin garn-le eller nu 'værende Indrétning.

Det ceneste jeg sigter til med disse Linier
,
or

alleene at viise, at jeg for min Deel endiru savner

adskillige, og deriblandt nogle, efter min ringe

Indsigt-, ligesaa vigtige, som nédvendige Data,

til at kunne blive saa fuldkommen overbeviist

om, at forbemældte Fordeel kand blive opnaaet

ved denne F'orandring, som .jeg troer at Sagenft
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Betydeíighed udkííever, inden jeg tör ubetinget

erklære mig derfor*

1. Det ferste da, som jeg endnu anseer for

uvist er: om defc koster meere , Qg hvormeget

meere
,
at bygge paa Skalhólt

, end i Reykevig ?

De't er vel klart, at Land-Transportens Besparelse

militerer for Reykevig. Men man kand dog nu

for Haanden, saavidt jeg kan skjönne, ikke be-

regne det med nogen Vished, og.altsaa ikke

heller trække nogen sikker Slutning deraf. Det

er og ikke bestemt, hvorledes der skal bygges i

Reykevig, og for hvor mange. Paa Skalholt kand

man bygge paa Islandsk, ey alleene for Skolen,

dens 'Oeconomie og Lærere
,
men og for Biskop-

pen selv; thi saaledes have Bygningerne der sæd-

vanligvÆret hidindtil. ForLærerne og Præsten

beh^ves der ikkun i det höjeste et Par smaa Yæ-

relser rned et lidet Kjtíkken til hver; og til alt

dette har man Hjelp baade af Steen og Muld af

de gamle Tomter paa Stedet, og efter al Formod-

ning áf endel Tömmerved, skjönt man ogsaa

her er tivis paa hvor meget. I Reykevig derimod,

endogsaa forudsat, at man bygger paa Islandsk,

skal man for det f0rste bygge paa ra#i Grund, og

altsaa saavel Grundgravning -og Planering skee,

som Ttírv og Steen tilVæggene skaffes til af nyt,

hvilket altid vil virke nogen Forögelse i Bekost-

ningen-, skjönt man ikke, upr0vet, kan regne,

hvor stor, og om der ey haves tjenlig T0rv til

Taa, som udenTvil vil findes saaledes, naar man
skal til *at bygge, saa maae nddvendig Bredde-

Tagene, der bör være dobbelte, om de skulle
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holde, medtage en ikke saa ganske liden Bekost-

ning. For Skolens Lærere maatte, i den Forud-

sætning, at Godset alieneres, og de settes paa

bare Penge, bygges ordentlige Boepæle tilHuus-

holdnings-brug, og altsaa meget meere, end paa

Skalholt, om man ey vil forbinde dem til at leve

ugifte, saa længe de tjenede i disse Embeder, livil-

ket synes unaturligt. For Biskoppen maae vel

ligeiedes bygges til fuld Huusholdning
, da jeg

ikke formoder, at det vil findes passeligt med
hans daglige Opsyn med Skolen, allerhelst paa

ct saadant Sted, hvorom siden meere, at han.

boer paa et andet. Endelig beh^ver og Præsten

til Reykevig , ifald han ikke allerede boer der,

som han, saavidt jeg veed, ikke gjör, at have en

Indretning, hvor han kan træde af, og have Hus-

lyeved hans 'jævnlig faldendeForretningcr i Sko-

3en. Men! vil det endog ikke give en st^dende

Contrast, især for fremmede Navigateurs, der

kunne komme til Stedet, at Skolen, den bety*

deligste offentlige Indretning, og Biskoppen, den

fornemste Embedsmand i Landet, næst efter

Stiftamtmanden, skulle huses i Jordhytter, naar

Handelsbetjenterne
,

ja endog Fabrik-folkene,

liave Huuse paa Dansk ved Siden af dem. Dog,

det störste er tilbage, og det er Domkirken. Den
paa Skalholt er forfalden, og vil koste meget at

reparere eller bygge. Men saavidt jeg erindrer,

beli0verden ikke, i sidsteFald, at bygges nær saa

stor, som den er nu, hvilket da vil formindske

en Deel af Bekostningen. Naar derimod Domkir-

ken faaer Sted paa Reykevig, maae 2 Ting skee.
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Reykevigs Kirke maae ombygges, saaledes, at den

kand give anstændigt Rura til den större Mee-

nighed, sora den da faaer
,

til Skolen
,
Præste-

Ordinationer ,
sarat de Ornamenter af Skaiholts

Domkirke, sora da ikke meer maatte findes at

passe sig der. Skalholts garale Domkirke maae

derimod brydes ned, og omdannes til en Kirke,

lettest paa Isiandsk Maade, passende til dens til-

kommende Meenighed og Bestemmelse. Her

kand raan vel troe, at Tömmeret af den gamle

Kirke kand hjelpe en godDeel. Men ogsaa her

er Mangel paa Data til Hinder i at kunne sik-

kert samraenligne Bekostningerne i begge disse

Tilfælde.

2. Ðet andet, som mig synes ikke endnu

at være noksom opklaret, er Godsets Salg
,
og

de jornúdnc aarlige Indkomsters Udbringelsc

deraf. Da Godset, saavidt jeg veed, haver sin

Oprindelse blot af private Gaver, saa savner jeg

for min Deel den forn0dne Vished, ora ikke Ga-

vebrevene indeliolde noget, som kand vsere hinc

derligt for denne Disposition
; og om det kand

sælges
,

anseer jeg endnu uvist, paa hvilken

Maade det helst bör skee. Oífentlig Auction,

forudsat, som jeg antager for vist, at det umue-

lig kand sæiges samlet, vil maaskee, foruden an-

dre, have denne dobbelte Vanskelighed: een, at

andre end Beboerne, som det dog vel helst skul-

de undes, kunde blive Kjdbere
; den anden

,
at

ligesom visse Gaarde
, der have Herliglieder,

ville kunne sælges, maaskee endog höyt, saa

ville langt íleere, som ingen saadanne Herlighe-

11
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rier have, enten gaae meget lavt, eller blive al-

deeles usolgte, hvilket, saavidt jeg kand indsee,

vilde ganske forrykke den heele Operation. Det

sidste vilde og gjælde fast om alle Gaarde uden

synderlig Herlighed, der mangle Besætning, for-

udsat at Kjoberne, som man bör formode, gjöre

forud hos sig selv Regning paa, hvorvidt de kun-

ne staae ved at svare Afgiften 4 pro Cento af Ca-

pitalen, uden at tabe ; thi ilsland, som etLand,

der ikke haver Agerdyrkning, er Besætningen

eene det, livorved Land-Gaarde souteneres. Det

v i 1 altsaa blive overmaade vanskeligt, at faae

solgt uden Besætning, hvor önskeligt det end

kunde være i sig selv, at kunne undgaae Uley-

lighedén og Bekostningen at anskaffe den, helst

i en saadan Tiid som denne. Vælges ikke Auc-

tion
,
men Ansætning til Capital mod Afgift 4

pC.
, da syiies at indtræde adskillige Spörsmaale,

saasom: 1. oin saadan Forandring, uden at gjöre

Uret, kand paatvinges nærværende Fæstere, om
de skulle findes uvillige dertil? 2. om ethvert

Jordhundrede skal anslaaes til eens Priis, uden

at ansée paa indvortes Godhed og Værd, som er

Jiöjst forskjællig? 3. om dette Gods skal frem-

deeles beholde, eller miste ‘Tiendefriéheden, da

naar det bliver Selv-Eyer-Gods. 4. om det kand

haabes, efter det forudsagte, at de Leylændin-

ger, der ej have Qvilder, indgaae det tilsigtede

uden dem, eller engang kunne, uden at faae

dem, blive ved Gaardene. 5. om dcn nu ansæt-

tende Penge-Afgift kand ventes at blive rigtig

betalt. Jeg maae ikke fortie, at jeg troer vist
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Ney, i nærværende Omstændigheder, saa længe

Qvæget ey yngler op igjen. Men da indtræffer

just det selvsamme, som Keferat-Extracten havel*

hefiygtet ved den sidste Commissions-Plan
, i

F^lge nærværende Defect paa Qvilder og Land-

skylder, at Kongen maae n^des til at eftergive

en Deel af denne nye Afgift Qthi saaledes for-

staaer jeg Biskoppens Ans0gning, nemlig otn en

Deel alleene, og ikke om det heele), og altsaa

at gjöre Tilskud til Stiftelsen, saa længe dette

Varer, eller i det mindste i nogleAar, og det

saa meget meer, som det er en bekjendt Sand-

hed, at Penge ere altid ceteris pat'ibus vanske-

ligere for Bonden i Island at bringe til Veye, end

Naturalier; og dette gjör , at jeg for min Deei

ingenlunde fordrister mig rebus sic stantibus

at underskrive den Forsikkring, at KongensCassa

ey kand blive udsat for noget Tab ved denne
•

Forandring. Det komrner kun an paa, hvor stort

Tabet bliver efter hver af begge Planer, den

gamle og den nye. Men det kan endnu ikke

beregnes; thi efter den gamle veed man endnu

ikke, livor meget der virkelig mangler paa denne

Tiid, og eftci* den nye kand man ligesaa lidet

faae nogen Vished om
,
hvad der kommer til at

mangle, för Erfaringen viiser, hvad Lykke den

faaer, naar den bliver sat i Værk. Endelig kan

6. blive et Spörsmaal: hvad Anstalt der skal gjö-

*es for den nye .Afgifts rigtige Ydelse, og især

Kongens Cassa aarlig skal forskyde Stiftelsen

Ijel^bet, og siden bes0rge det inddrevet hos Bön-

tlerne, eller om Vedkommende skulle kræve det

11 "
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selv. Det sidste lcan ikke skee, uden Ííílelig

Vanskelighed, da disse nu komme saa langt fra

deres Mensalia , uden det skulde skee ved Com-
missionairer; disse maae lönnes for saadan Uma-
ge; og herved vil da Ombudslön

, og sainmes

Godtgjörelse vaagne op igjen.

3 - Det 3die, som mig endnn er særdeeles

tvilsomt, er, hvorlccles saavel Biskoppen og Sko-

lens OJficianter, som Skolen selv , kancl blive>

paa Reykevig
,
forsynet med Landvarer

,
naar

de staae der blot paa recle Penge. Jeg maae

reent ud bekjende, at dette Spörsmaal forekom-

mer mig særdeeles vigtigt, da jeg til fulde er

overbeviist oin, at ingen Huusholdning i Island

kand bestaae uden Landvarer, saasom : Smör,

Kj0d, Tallig, Valle, Skind, Uld, og fremfor Al-

ting Mælken, saavel frisk som suur eller oplagt,

ey alleene til Sommer- men og til Vinterföde.

Jeg seer endog at baade Forslaget og Referat-

Extracten erkjende denne Forn0denhed. Men
livorledes denne skal bringes til Veye, allerhelst

i nærværende Tiid, kand jeg ikke besvare. Vel

lader det sig tænke, at Oplandsbonden bringer

Landvarer til Salg, med det samme han henter

sin Fisk og andre Forn0denheder fra S0en. Men
f0rst haver han ikkun saare lidet at undvære i

disse dyre Aar, hvilket og vil blive saaledes i

adskillige f^lgende* Dernæst kommer han ikke

nær saa ofte, som Landvarer beh0ves; thi de,

og i Særdeleshed Smörret og Mælken ,
behtíves

daglig. Han kommer- og meest i de foranf^rte

Ærender, paa de Tiider af Aaret, naar de ikke
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felde, eller i det mindste, naar han ikke sælger

dera. At Reykevig er intet godt Sted til at faae

det Slags Varer paa, helst for mange Mennesker,

er en bekjendt Sandhed. Jeg tör og sikkert slulte

det af de Klager, som Handelen har faaet fra

de faa Fabrikfolk der ere, over Mangel af dette

Slags Varer. Det samme kand siges endog om
det heele Guldbringe Syssel , da det- altid haver

jnaattet trække en Deel af sine Landvarer fra

Oplandet, ved Tusk af sin Fisk. Hvor raeget

större maae da ey denne Mangel blive, naar no-

gen Folkemængde, som er kjendelig större end

för, samles der paa et enkeltSted? og hvad skal

man sige om Priisen ?• Fabrikfolkene have ogsaa

klaget derover; og det kand sees forud ,
at den

vil blive overdreven for alle de Folk, der ikke

have Fisk, Tran, eller deslige Varer, men allee-

ne reede Penge, at betale Landvarerne med; og

det endnu aliermeest, naar de skulle betale med
Banco-Sedler, der dog ere paa denne Tiid' den

meest courserende Mynt i Landet. Jeg tör vist

sige, at det vil gjöre en Forhöyelsé i Priiserne,

som let kand blive utaalelig. Det er endog vit-

terligt, at niange Oplandsbönder ikke engang

afhænde deres Madvarer, naar de ellers skulle

sælges for Penge, uden mod klingende Mynt. At

trække slige Landvarer 10 til 12 Miile fra Ranger-

valle og Arnæss Sysseler, hvor Bispestolens Gods

nu er fornemmelig bcliggende, vil blive, om
ikke ugjörligt, (om end Stiftelsens OlTicianter

havde der Gods pro jnensa), dog uendelig kost-

bart, formedelst den lange og besværlige F^rscl,
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som Officianterne selv maatte bekoste, da den

ikke kand paabindes Bönderne. Det samme
kand siges om alle andre fraliggende Oplands-

Districter, lielst saalænge der ikke haves nogen

ordentlig Anstalt til stadig Communicalion og

Mellem-Handel imellem Land- og Stíedistricter-

ne, Heraf sjnes at f.ólge, at Stiftelsens Offician-

ter maatte af Kongens Gods overlades brugbare

Avelsgaarde i Nærheden, om saadanne ellers.

haves, hvorpaa jeg for min Deel ikke lidet tvilef,

med Rettighed tillige at holde Baade til Fiskerie

ved S^ekanten til Madfisk. Men Afgiften af

Gaavdene var dem dog en Udgift, og Gaard-

mændsfatniliernes Antal paa Godset blev derved

formindsket., Men hvad skal man sige om Skele-

Disciplerne.. At give demPenge, og lade dem
selv besörge deres Kost, frjgter jeg vil findes

%

aldeeles ugjörligt, ej alleene for3 Mk. om Ugen,,

men og for meere.. De íleestes Forældre boe alt

for langt fra, til at kunne forskaffe dem de for-

nödne Madvarer tilförte in natura. Hos Han-.

delen kan man ,
efter nærværende Indretning,

ikke gjöre Regning paa Fiskevarer, uden at er-.

statte den Forskjælen paa Indkjóbs-Priisen der,

og Udsalgs-Priisen her, hvilket vilde falde fór

bjrdefuldt. Jeg seer altsaa ingen anden Udvej,

end offentlig Spiisning, hvilken ogsaa Hr. Cam-

merherre Levetzau har foreslaaet. Men dertii

beh0ves Forskud eller staaende aarlige Penge til

Uuusrum, Inventarium af Kaage- og Bordtöj,

samt Forraad baade af Fiskevarer og Landvarer

iox Somtuer og Vinter.. Og Spörsrnaal hvorledes
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Indretningen hertil skulde eller kunde gjdres

saaledes, at man ikke , enten in totum eller in

tantum
,
skulde falde tilhage til den gamle saa

forhadte Skole-Oeconomie. Jeg maae bekjende,

at mig fattes alt for mange locale Oplysninger

til at kunne sige det. Men at denne Spiisning

maatte ftíres paa Islandsk og ikke paa Dan.sk,

det troer jeg at have for sig den overveyende

Grund, at ikke Ungdommen skal alt for meget

vænnes. til en Levemaade, som de fleeste af dem
ikke kunne vente at komme i Stand til.at holde,

íiaar de blive deres egne, hvilket desværre haver

vittcrligviis ruineret saa maiige, og desuden for-

aarsaget betydelige Restancer v.ed Handelen,

4.. Det fjerde, som jeg ikke er vis paa, er,

om ihke Sholens Nedsœttclse i Reykcvig vilde

give meget större Leylighed til Udsvcuvelser,

og Skade for Ungdommens Sœder, end der er

eller kand vcere paa Skalliolt. Jeg vil ikke op-

liolde viidtl^ftig dermed* Nok aJIeene at sige,

at denne Leylighed, endog blot efter almindelig

Erfaring, pleyer altid at være des större, jo fleere

Folk, helst af det ringere Slags, der samles paa

eet Sted. Og da de fleeste, som her kunne ven-

tes, i det mindste for det f0rste, bestaae deels af

Pulsmændene ved Handelen
,
der ere at sætte i

Classe med dem
,

der bære Byrder fra Skibene

ved Stranden i Kjtfbenhavn, og deels af de ge-

niene Arbeydere vedFabriken, som i det höyeste

ville være at sætte i parallele med Haandværks-

burscher, saa kand jeg ikke nægte, at slige Fol-

kes Omgang synes mig saa meget mcer betænke-
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lig foi Disciplerne, som jeg ikke hoíder mig vis

om, at Skolens Lærere blive i Stand til fuldkom-
men at hæmme den, Intet saadant havde Sted
paa SkaJholt

,
i det mindste i den Tiid jeg gik

der i Skole, kand ey heller finde Sted efter den
ved den sidste Commission föreslagne Indret-
ning, At jeg ikke skal tale om den Leylighed
til debauche, om ikke directe dog indirecte, som
fl} dei af Nærheden af LTandelens Krambod i

Reykevig, hvor stærke Drikke udsælges heele
Aaret igjennem.

5. Det femte og sidste, som mig falder tvil-

sonn, er overhoved
, om ikke dette Forslag

, at
forflótte Bispestolen og-sœlge Godset, liaver nog-
lejíeere Ufuldkommender tilfœlles med nœstfor•*

rige Commissions-Forretning
, end de y her er&

calcult rede. Tlii naar det lægges til Grund, at
Jordskjœlvet og Qvœgets Tab liaver aldeeles
kuldkastet Urunden til den sidste Commissions-
Forretning

, da maae jeg tilstaae, at det er mig
ikke klart, at disse 2de physiske Bevolutioner
kunne have denne Virkning, uden for en Tiid;
nemlig; Jordskjælvet

, indtil Huusene ere op-
bygte> da Jorden selv, saavidt man veed, er ble-

ven uskad derved
, og Qvægd.öden, indtil Qvæget

yngler op igjen. Just saa længe frygter jeg og,
som jeg tilforn har yttret

,
at det vil blive van-

skeligt at faae den nu foreslagne Afgift; og over-

alt er jeg ikke vis paa, om den nye Indretning
i lleykevig, tilligemed Godsets Anbringelse, vil

kunne udföres i en kortere Tiid, end Stiftelsen

kand retableres paa Skalholt. At den af hin
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Commission foreslagne Indretning ikke kand nu
forHaanden, formedelst de indtrufne ulykkélige

Tilfælde, settes i Værk, uden Kongeligt Aller-

naadigst Tilskud, det synes og at være tilfæiles

itied denne nye, alleene at man endnu ikke veed,

i hvilken Grad. Men at bemeldte Indretning

ikke kancl vedvare forudsat at Huusene, og

især Qvæget, kommer i Stand igjen, derom er

)eg ikke overbeviist; thi omtrent 250 Aars Er-

faring, sóm viiser, at Skalholts Bispestoel, haver

omtrent havt den samme Indkomst, som hin

Commission haver regnet paa, giver endog, saa-

vidt jeg kan see, et Slags Beviis i denne Post,

som ey er uden Styrke. Jeg maae ogsaa tilstaae,

at jeg ey tör antage det, som nogen Grund-Sand-

hed, at Indkomsterne forringes idelig ved phy-

siske Hændelser ; thi det veed jeg ikke at være

bekræftet ved de foregaaende Aarhundredes Er-

faring paa detteGods, men alleene: at saadan

Skade er truífen af og til paa enkelte Gaarde, og

denne Skade haver den, der haver havt dem pro
mensa

y
sædvanhg maattet taale uden Godtgjö-

relse, Endelig er jeg tvilsom
, om man kand

regne det heele Tab af de manglende Qvilder,

efter den gamle Indretning til Tab for den Iíon-

gelige Cassa
, eller som noget, den maatte for-

skyde heelt ud. I det mindste veed jeg, at Bis-

pen paa Skalholt havde for faa Aar siden været

glad ved at faae 2 rdr. in Specie
,

ligesom de
Kongelige Fcrpagtere, til Fljelp for Stykket; og
hvo veed, om ey 3 rdr. endnu kunde gjöre dot,

og altsaa en meget mindreSumma det heele, end
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her er beregnet. Jeg nævner kun disse Ting,

saavidt de kunne have Indflydelse paa, ret at

kunne í)a]ancere Manglerne og Fordeelene af

l)egge Indretninger, ligesom jeg i 0vrigt alleene

haver holdt rnig til de 4 foregaaende Poster, som

de, der fornemmelig r0re det væsentlige i denne

Indretning, men derimod forbigaaet mangfoldige

andre, mindre væsentlige, deels for ikke at blive

alt for viidti0ftig, deels og fordi jeg har troet
f

det unyttigt, at indlade sig i alle specialia
,
saa

længe man eudnu ikke havde videre Vished, end

Uian haver til dato..

Thi ,
med eet Ord:. jo meere jeg tænker i

det concretive, eller med andreOrd, hvorledes

Sagen skulde settes best i Værk i alle sine Deele,

og hvorledes det heeles og hver Deels. Executioii

skulde balanceres i denne nye Plan, imod de

garnle at regne, des íleere Data fattes mig i at

kunne komme til nogen fast og sikker Slutning.

Og derfor skulde jeg underdanig indstille; om
det ikke var forntfdent, inden man gaaer viidere,

at opgive alt cfet, som Commissionen haver, eller

kand udtænk.e om denne Forandring til nærmere

Overlæg ogForslag, saavel til Stiftamtinand Tho-

dal, der haver nu været saa længe i Landet, som

og fornemmelig til Biskoppen paa Skalholt, som
%

een af de meest paagjældende , baade som det

fdrste Lem af Stiftelsen , og som dens Med-

Ephorus.. ‘)

Kjobenluivn d. 2.2de Febr. 1785.

J. Erichsen .

*

D I þessu heíir Briclisen tekiö vcl til greina Senecas.
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Nr. 11 .

Det er enhver Medhorgeres Pligt, hvor han

og paa Udenriges Steder opholder sig, at efter-

kornrne de Forbindelser, som alle skylde sit Fæ-

dreland, og at opmuntre enhver der til, hnr væ-

ret den f^rste Aarsag til Det Nordiske Selskahs

Oprettelse i London ,
og bliver dets fornemste

Bestræbelse. Selskabet anseer for en Skyldighed

og en Ære
,

ej allene at oplive og vedligeholde

Kjærlighed til Fædrelandet, men ogsaa at scíge

a
t
gavne og fornöje samrne og sine Landsmænd,

ved Oplysninger, tagne fra Opdagelser i frem-

mede Lande, og Afhandlinger i det, som fornenv-

rnelig angaaer Handelen
,

Landhushoklningen,

de smukke Videnskaber og de frie Kunster. Et

Sælskab beh^ver Venner og Opmuntring! om-

endskjönt man er overbeviist derom, at alle Med-

horgere og Videnskabernes Beskyttere, tage Deel

i Selskabets Hensigter, har det dog holdet for

n^dvendigt, til dets bedre Frerngang, at anmode

nogle hjemmeværende Landsmænd, om en nær-

mere Deeltagelse, i hvad det stræber efter at ud-

rette. — Derfor tager det Nordiske Sælskab sig

den Friebed, at anbolde hos Deres Höjvelbaaren-

hed om Deres Bifald til Vores eenstemmige Valg

af Dem
,
som en Æres-Medlem af vort Sælskab.

Deres Fortjenester ere höjt agtede
, elskede og

œrede af alle. De beklæde et værdigt Sted i

liollu ráÖ : Ðclibcrandum est diu qvicqvid statucndum est

sctm-l ; dclibcrarc utilia
}
mora cst tutissima ; mora omnis

odio cst
f

scd facit Sapicntiani.
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Staten, i lærde Selskaber og i nyttige Indretnin-

ger, og dette.tilligemed Dei’es Höjvelbaarenheds

patriotiske Tænkemaade,. er Sælskabet Borgen

for, at om De behage at opfylde dets Begjæring,

De da vil, ved Deres vidtudstrakte Indsigter og

Bekjendtskaber, bidrage til Sælskabets Hensigter

og Bestræbelsers lykkelige Fremgang og saaledes

til dets Varighed og Ære.

Det Nordiske Sælskab i London, d. 15. Decb, 1786.

Johii Collett .

Andr. Leufbeniits.

Nr. 12 .

Utdráttr af breji biskups Dr. Finns Jónssonar

til JErichsen s, af ísta ágúst 1770.

4tFyrÍF tilsendt Specimen Observa -

^tionum ad Antiqvitt. septentr. pertinentiiun ?

<tsem og annab, er ybar góöa brefi fylgÖi, þakka

ueg þénustusamliga. þessar Observatt. finna hjá

4t
mér hinn sama smekk, sem önnur yöar skrif,

, t
og enn framar í þann máta, aÖ þér í þess-

(l
um pjecer fílósófériÖ svo nákvæmliga, eptir

Vtþánka forfedra vorra
,

aÖ eitt egg getr ei ÖÖru

4t
líkara oi-<3ic5, þó mér þyki þér í sumu gera þá of

<t
skynsama, og oflíka vorri öld

j
en svo er lángt

ttfrá því, ai) eg hérmeÖ lasti yöar meiníng og

ttthesin ,
afc eg öldúngis er á hinni sömu, í öllu

t<
því grundvellinum vidvíkr.”

Af þessu bréfi er þarhjá meðal annars aug-

ljóst : a vS þessi stjórnsami biskup var einn meb
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þeim fy'rslu
,
sem í fjárpestartíðinni vildi stvax

láta brúka þaÖ meÖal, er að lokunum reyndist það

eina, sem dugði: Skurftr alls sauftfjár, þar sem

vart varb við faraldrtiby hvarum hann segir

einginn hafi ser samdóma orðið, nema sá skarp-

vitri sýslumaðr á Móeiðarhvoli þorsteinn Magn-

ússon, hvör og í sinni sýslu setti það í verk, með
æskiligu útfalli.

I sama brefi drepr biskup á, að um þær

mundir hafi sá hálærði Rektor á Hólum
,
Mag.

Hálfdán Einarsson, verið í umstángi með, að fá

sainantekið fullkomið Dictionarium (líkliga la-

tino-isL eðr islanclico-lat.) úr hvörju þó ,
því

miðr! ekkert muni verða. Utaf instrúxi Land-

kommissíónarinnar þetta ár hér 1 landi, tekr hann

svo til orða:
<4
Skuli reformazíón þessi verða Is-

ttlandi að góðu, hlýtr fyrst að reforméra þau inn-

ttvortis feil, sem fordjarfa allt corpus
y ex. gr.

íl oí.
Jardir eiga aldrei að niðrsetjast, nema

t ,öldúngis sé ómöguligt að endrbæta þær.

Til hreppstjóra á að velja þá allrabeztu

tlbændr í sveitinni, og brúka þá ekki sem spila-

tt
penínga, setja af og inn aptr eptir velþóknan,

tcheldr eptir meriter.

lty. Hústugt hjá oss á að setjast í lángtum

ttbetra stand enn hún nú er; prestar gjöra að

t<sönnu sitt, en þeir öldruðu eru, sumir fátæktar,

t(
sumir framkvæmdarleysis vegna

, að litlu agt-

ttaðir, því liið verðsliga yfirvald gjörir þeim all-

ttvíða lágt undir höfði etc.

Ct
þetta af 20—30 póstum til dæmis framsett:

< t°g mætti um hvörn einn gjöra heila Disser-
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Jazión . Gu& gefi landi voru gó§an áv'óxt af

kormnissión /”

I þetta sitt bréf hefir sá hálærÖi biskup inn-

fært Leiftrettingar nokkrar d timatali Jóns Olafs-

sonar Svefneyings ,
í Syntagma de Baptismo

,

sem ekki inunu prentabar finnast, og er þeirra

inntak þetta:
kt
Sá lærÖi auctor hefir sína sök

ít
merkiliga útfært, meöan hann hefír haft góö

tt
dokument fyrir höndum, en þegar hann fer a

Ö

tt
kenna oss sjálfr chronologica og historica

,
sýn-

tt
ist mér hönum heldr förlast : Til dæmis: Pro-

iL
leg07n. §. 10 segir hann Olaf Hjaltason vígdan

tt
til biskups 1554> hvaÖ þó vist var skéð 1552, ef

tt
ekki 51. §. 11 segir hann Magnús hafi biskup

<t
orÖiÖ 1216, en hann var útkominn meÖ biskups-

tt
tign 1215. §. 12 efast hann um, hvör þeirra

tt
Arnanna, þorláks- eÖr Helgass. hafi gjört sta-

tt
tútu þá, er nefnist Skipan Arna hiskups , og eg

tt
held tvíllaust Arna þorlaksson gjört hafa á

tt
fyrsta ári síns biskupsdóms. §. 13 segir hann

tt
Eilíf hafa feingið Erkibiskups embætti ár 1324>

tt
en eg held hann hafi veriÖ oröinn þaö 1312 eör

t(13, þ v't mér sýnist ekki svo stórt interregnum

ttí þaÖ sinn veriÖ hafa hjá Norvegs Erkibiskup-

tt
um; en þótt svo sé, kemr þó í sama §, aÖ Jón

tt
Halldórsson (sem útkom biskup 1322) hafi sama

tt
veturinn veriÖ memhrum Concilii Bergensis ,

o

g

tt
flutt út híngaÖ Statútu Eilífs Erkibiskups-

tt §. 14 er rétt, aÖ Jón SigurÖsson hafi biskup

4t
orÖiÖ í Skálholti 1343, en aÖ hann hafi AnnO

^officii l2?7io postridie Jac . apost. útgefiÖ þær

tiSkipanir, sem liönum eru eignaÖar, er aldeili*
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tt
ómtíguligt, því hann var ekki biskup nema 5

tt
eöa

5-J-
ár, hvarum sá lærÖi hofundr þó færir

tt
ser nokkurn part lieim sanninn strax á eptir, 1

ít§. 15, er hann talar um Skipanir'Gyrftis biskups

tt
og segir, aö hann hafi her biskup orÖiÖ 1349,

tt
sem og er rett. En hann segir og að GyrÖir

<t
hafi druknab 1356, en þab skebi vafalaust 1360.

tt
Slíkt og meira má finna í þeirri ypparlig-

tt
ustu ritum, sem um Islands sakir höndla

, og

tt
held eg þaÖ komi til af því, aft þeir triia hvorj-

"iim anda% en gæta ei að, hvörjar bækr þeir út-

<t
skrifa ,

og rneiga þó kallast hálærðir metin.”

Loksins endar hann bréfið með þessum

harmatölum:
4t
það sem mér gremst nú mest og

<t
allareiðu þrengir svo að mér, að eg hefi í ráði

tt
að biðja um dimissíón í náð með lítilli pensíón

tt
til að lifa af þann stútta tíma eg kann eptir nð

tt
eiga, er Skólavesenib

!

sem nú í 2 ár hefir svo

uniðr og aptr gengið, að eg þekki það ekki móti

<t
því það var, þá það stóð í blómaj Informazión

-

K
in er að sönnu einsog hún um rnína tið hefir

tí
verið, en Moralitetið er mikinnpart komið uppi

tcFrekhed og Pedanteríe^ hvarum mér ekki dugar

<4
að tala, þó gjört hafi bæði við æðri ug lægri

ttviðkomendr hér.’ >

é •

Nr. 13 .

Útdrattr af brefi Geheimerdtis Guldberg til

JErichsen , af 9da dgúst 1782.

tt
De ville da

,
kjæreste Ven! tii saa

c.niegen anden Fortjeneste, nu at föje denne;
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tl
at hjelpe os iclénneSag (SildefangstejiS Arilœg)

ittil Orden og Drift Ur sama vingjarnliga

forefi þykir ekki ófræÖiligt að innfæra fylgjandi

:

<tHvad synes De, min Ven! om Sælbergmose ved

tt
Slagelse, som har leveret til Kongens Mynt-

tt
Cabinet henved 300 romerske Denarier, som

tt
begynder med Tiberius og ender med Commo-

t4
dus ? Mængden er af Vespasianus, Titus, Tra-

t<
janus, Hadrianus, nogle af Nero, Vitellius,

<t
Domitianus ,

Antoninus Pius, M, Aurelius,

tt
begge Faustinerne ; kun en Tiberius, Galba,

tí
Otto, 3 Nerva, 1 Sabina, 1 Ælius Verus, 2 Com-

tt
modus, 1 Lucilia. Fra Antoninus Pius af inclu-

ti
sive indtil Commodus indberegnet, har Mön-

tt
terne lidet circuleret, foran ere de brugte og

<tmange slidte. Da nu ingen Severus
,
ingen

tt
Julia, ingen Alexander Severus, ingen Gordia*

„iius, Philippus, Decius etc., hvilke alle saa lei

tt
ere at faae, ligesom ingen af Kobber, saa vover

tt
jeg, alt dette sammentaget, at troe: at vore

tt
Förfædre har hentet Skatten, kort efter ellor i

tt
Commodi Tid. Artigt var det, om Historien

ttvidste os noget Indfald eller Spfr0verie i denne

tt
Tid. Nu lev vel! — Endnu dette: der ere

tt
mange Doubletter; ogsaa et Beviis paa, de ikke

ttere samlede, inen komne som Mönt.” Brefið

endar með þessum orðum
: tt

hvad den gamle Bi-

tt
skop (líkliga Dr. Finn) i Island angaaer, da

tt
skal jeg lade mig det være angelegent, at snap*

tt
pe det rette Öjeblik, for at udvirke ham Pen*

tt
sion, om det nogensinde ermuligt, 200 Rdh

t
Jtívrigt vær altid forsikkret, at ingen kan ined

«
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^större Höjagtelse og oprigtigere Hengivenhed

uvære D, H, trofaste Ven.

O. Htfegh GuldbergV

%

Nr. 14.

Höjvelbaarne Hr4 Conferenceraad !

Allerede var det en smigrende Opfyldelsé

af Minervas Udgiveres höjeste Attraa: principi-

bus placuisse viris , at D* H. vilde beære deres

Maanedsskrifts sidste Hæfte med et Stykke fra

sin Haandj men det i hojeste Maade smigrende

Tilbud, De har gjort os i Skrivelse af 3die d* M.
det: at ville pryde vort Maanedsskrift med en

Levnets-Beskrivelse over een af vores ftfrste Hi

-

storieski'ivere, ved een af vore allerftfrste Lœr-

de , et Verky som saa fast skal betrygge det

Maanedsskrifts Udtfdelighed
,
hvori det indlem-

mes , dette overgaaer saa langt vore dristigste

Önsker, at vi aldeles ikke vide at udtrykke den

dybe Takjiemmelighed
,
hvormed vi höjstbegjer-

ligen modtage denne Ære .

Kunde noget Udvortes forhöje Værdien af

den Gave, D. H. herved har gjort Minerva, da

var det Prydelsen af Torfæi Kobber-Billed* som
den höjmodige Mand, der

,
ligesom De, elsker

de danske Muser ligesaa inderlig, som de elske

Ham og Dem, liar ladet stikke ved Mesterhaand.

Ogsaa dette velkomne Tilbud modtage vi derfor

med dybeste Taknemmelighed
;
kun udbede vi

os Tilladelse til, selv at bes^rge Trykning og

Papir.

12



178 'Við'bœt ir.

Vi udbede os og vore Samlinger D. H. fori-

satte Beskyttelse og Bevaagenhed, og ere med-dy-

beste Höjagtelfie og Erkjendtlighed D. H. etc,

6te Novb. 17S6.

Kabben . Pram.

Nr. 16.

Athugasemdir þessar, um Austrbygft Grœn-

iands o. s. frv. hefir KonferenzraÖ sál. Erichsen

samiÖ, tilkmiðr af instruxi Landkommissíónar-

innar, þ. 22* mají 1770, Art. 3. bst. J, og kom-

missíónarinnar áliti þarum.

Hann framsetr fyrst 3 moguligleika, er

þenkzt geta til ab finna Austrbygb inna g'omlu.

1. A& homast landveg úr Vestrbygbinni,

hvab sannaÖ er se ekki ab liugsa til.

2* fara sjóveg vestan fyrir Hvarf
gnjpu (Statenhuk) med landi framm d smd-

bátum; þetta álízt ekki ógjörligt, undir vissum

atvikum , ennþótt bæfci hœttulig ferÖ og mjög
kostnabarsöm.

3. A§ fara á stórskipum
, i > rúmsjó frá

austri
,
vestr méd landinu / þetta hefir sýnzt og

sýnist tillægiligast, og er þá fyrst sagt frá til-

raunum þeim, sem enir dönsku konúngar, allt

til Fridr. 4da ,
hafa látið.gjöra, og hvörsvegna

pær meinast mislukkabar. þarnæst er ýtarliga

útlistuÖ siglingarstefna (Kaas

)

forfebra vorra

þángað, bæbi fyrr og sífcar, frá landnámatíö, fram

á l2tu öld seint, aÖ Kúngs-skuggsjá var rituÖ til

biskups Waichendorphsdaga. SiÖan feilst rithöf-

jundrinn á þá meiníng Kommissíónarinnar, að:
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a

.

Skuli þartil brúkast- tvö skip, til a<5 geta

hjí|JpaÖ hvört ööru, ef þarf, og þau

b. Vera eins rammbygÖ og hvalfángaraskip, og

cins utbúin til hvala- og sela-veiba , kymn
svo falla, þau yrÖu að liggja þar vetrarlegu.

c. Hafa duganligustu og íshafinu ei ókunnuga

skipverja, og.

d. Sinn íslenzkan stúdent hvört þeirra, ef a<S

túlks þyrfti, við ena gömlu landonienn; og

bætir því hörvið, aft sJtipin ættu áb hafa vetr-

setu í Islandl, hvaÖan þau, eptir atviltum, sættu

lagi, jafnvel helzt, þegar íslaust væri vi<S Islnncl,

svo snemma vors, sem tækt sýndist aÖ byrja ferÖ

til Grænlands. Hann meinar aÖ ísinn lcomi eör

drífi lengra austan meÖ, enn frá þeirri gömlu.

Austrbygö, en straumfalliö gángi alítaf milli Is-

lands og Grænlands, frá austri til vestrs.

Hann vill og, aÖ hvdrt skip hafí: a. lieils

árs lcost. b . Tvö tilhöggin júl eÖr báta. c. Einn

mann eÖr fleiri sem skili málfæri Skrælíngja, og

d. aÖ skipin söu mannmörg og útbúin meÖ verjur.

Framvegis kveÖr hann svo aÖ orÖi

:

uMerkh til leyfar lánda vorra seu þac

aenn, man eg nú aÖ sinni þessi

:

1. þegar Ögmuncl Skálholts biskup, niilii

al522 og 1540; rak í ofviöri undir Grænland, ná-

tt
lægtr, aÖ hömim virdtist, Herjólfsnesi (seni

ít
styrktist þaraf, aÖ hann sigldi þaÖan beánlínis

tt
til PatriksfjarÖar, á Vestir-lslandi), er sagt hann

tthafi séÖ menn á landi, sem voru aÖ stía lambfe,

tl
hvaÖ ólíkt er búskaparhátturn Skrælíngja.

u2. Skipari nokkur, Jón aö nafnij auknefndr

12 "
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tt
Gyæfllenzki, barnfæddr á Islandi, hleypti þri-

tt
svaysinnum , snemraa d I7du öld, undir Austr-

<tbygð Grænlands, sagbi hann þar víst hefdi bygð

t<
vevib í þann tíma, fiskihjallar og önnur ver-

tt
gögn, sem á Islandi. Hann fann þar enn lík

tt
eitt, klædt í selskinn og gróft klæði, og vogaÖi

tt
ekki ab gefa sig á mannafund, af ótta fyri svik-.

tt
ræÖi af innbyggjurum,

<43, Arib 1625 rak á Reykjanesi
, (líkliga

tt
fyrir vestan) brot af báti, er smíðaör hafði verift

ttá sama hátt sem annar bátr, er sagt var komi5

<t
hefÖi frá Grænlandi til Islands, árið 1189, nefn-

ttiíiga: samanbundinn meb vibartágurn og bræddr

ttme5 samsobnu biki af tjöru og selspiki
,
sem eg

tt
ekki man mig lesið hafa aunarstaöar hafí brúk-

tiab veriö, enn í Grænlandi,

tt
4. MaÖr nokkur, sem lif5i til á mibri 18du

tt
öld, sagbist hafa verib á hollenzku skipi ári5

tt1722, undir Austrbygbinni ; skipherrann gekk

tt
þar í land, en mabrinn fékk ei ab fylgja hön-

tt
um

j
þegar þeir sigklu burt þaban, komu 2 önn-

tt
ur skip af hafi, og héldu sitt inn á hvörn fjörð,

<tskamt frá livar skipherrann áðr fór í land ; þau

tlmeintust líka hollenzk,

<t5t’ Frásagnir þær, sem Crantz framfærir

ttárin 1752 og 57, gefa að skilja, að innst í sum-

tt
um fjörðum í Austrbygð, búi ennþá fólk, af

ttannari tegund enn Skrælíngjar ; enda tóku þeir

Ugömlu sér helzt bólfestu innfjarða, af því fjár-

ttræktin reyndist þar notadrjúgust.

tt6. Ar 1756 var skipherra nokkur inni við

, t
Austrbygðina, gekk þar í land, og hitti skipa--
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4t
naust ,

og skip í, allt' bygt á íslenzkan hátt,

t
,samt tjörukirnu, allt ólíkt háttsemi Skrælíngja.

er og merkiligt, sem jjormóÖr Torfa-

tt
son getr um, aÖ seint á 17du öld hafi stórt

tt
fiskiskip, sem prestrinn að StaÖ á öldulirýgg

uátti, hrakizt undan til hafs meÖ mönnum á, svo

<t
lángt, at þeir sáu Hvítserk á Grænlandi og

tt
Snjófellsjökul á Islandi afc eins, hefir þaÖ verift

t
,nálægt skipaleið enna gömlu, sem lá rett

<t
frammhjá Gunnbjarnarskeri ,,

Hér á eptir ræÖr Ericlisen til aÖ kanna Gunn-

bjarnarsker um leið, samt áfýsir ab gegnumfara

allt hvaÖ um þetta efni skrifað finnst, í Skjala-

hirzlum viðkomandi Stjórnarráða
, einkum í tíð

Krist. 4ða, Friðr.. 3ðja, Krist. 5ta og Friðr. 4ða,

og tilnefnir árin 1605 og 6, 1616, 1636, 1654 og

1670; samt eitt á öndverðri 18du öld (líkliga

1721, þegar biskup Egede þángað fór). Líka

furðar Er. sig á* aÖ aldrei skuli ferð þessi byrjuð

hafa verið frá Islandi, ennþótt þormóðr Torfason

ráði þartil, í sinni GrÖnlandia antiqva , heldr

hafi fylgt verið ráðum Rektors Arngríms Vídalíns.

Fáeinar atkugasemdir hefir Er. látið Egil

prófast þórhallason,. sem kunnugan í Grænlancli,

gjöra við rit þetta, en sjálfr síðar ,
í bréfi til

greifa Reventláv, utlistað nákvæmar eitt og ann-

að, einkum útbúnað ferðar þessarar og ýms til*

felli ,
sem uppá gætu komið; samt frammlagt

höfuðreikníng ferðarkostnaðarins,. uppá 1 ár fyrir

2 skip, samantekinn af Etr.zráði Borre, sem hljóp

til 13,902 rd.
,
gengi allt vel,. annart til 18,580

rd., ef skipin færust bæði.
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Að sífcustu bætti KonferenzráÖ Erichsen ýmsu
merkiligu við þetta sitt rit, árið síðarsta hann
lifÖi

,
þegar þáverandi Kaptein-löjtenant L0ven-

0rn og Löjtenantarnir Egede ogRóthe voru gjörð-

ir út, að leita Austrbygðar Grænlands, en hvörn-

in þetta og annað nytsamt, sem á næstliðinni

öld var fyrirtekið, lyktaði, er'alkunnugt.

Nr. 16 .

#

I þessum ritlíngi, sem inniheldr athuga-

semdir viÖ Amtmanns (síðan Stiptamtmanns

Fjeldsteds frumvarp, til betri jarðyrkju, fiski-

veiða, m. m. á Færeyum, kemst sál. Ericlisen

svo að orði, um Nýbýli:

uAt optage Nybyggerpladser vil vist

t4
være tjenligt, thi jo mere et Land er bebygt,

udes lettere kan det dyrkes, og tvertimodj Man-

i4
gel af Jordsinon vil og vel ikke lægge nogen

<t
væsentlig Hindring i Vejen, for saadant An-

4t
læg, da det er meer end bekjendt, at næsten

tt
hver Gaard har vidtlcíftige Udmarker

,
hvoraf

tt
noget vel vil kunne mistes páa et og andet

<4Sted. Men da Indbyggerne ere komne i Vane

tt
med saadanne vidtltfftige Udmarkers Brug, er

tt
jeg for min Deel ikke uden Frygt, at de jo,

í4
ligesom Indbyggerne i Island i lige Tilfælde,

<4
ville agte dem n^dvendige, hvor store de end

tt
ere, og altsaa ikke findes villige til, at give

t4
Slip paa noget af dem : thi Bonden resonnerer

tt
i saadanne Tilfælde ene efter det, hvad han

tter vant til. Skulde man altsaa tage fat paa, at

4C
nedsætte Nybyggere paa Udmarkene i Fær0e,
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<t
saa troer jeg at man, for det ftfrste, ikke skulde

44
i den Henseende give sig af med Selvejergod-

4<set, da Ejerne ventelig ville ansee saadant som

í4
et Indgreb i deres Ejendomsret ; men derimod

<t
alene uds0ge der til de bekvemmeste Gaarde

4<paa Kongens Gods ; og dog ikke foretage sligt,

4<
uden paa den Tid, de Gaarde vare fæsteledige;

ít
alt for at have des friere Hænder, og at kunne

<t
være saa lidet som muligt udsat forKlager, og.da

ít
maatte dog foregaae en allernöjagtigste Under-

<t
sdgning, som kunde være mulig, om den Gaard

4<
kunde uden Skade miste forn^den Plads til Ny-

<t
bygget ; samt en tydelig Bestemmelse af saa-

4tdan Plads, som skulde efter norske Lov fast-

4t
sættes ved Skjelstene og visse Grændsemærker,

<t
for at undgaae al Trætte i Tiden, Begge Dele,

<t
saavel Unders^gningen som Nybyggets Grænd-

4t
seskjel, skulde derpaa legaliseres ved en forme-

tt
lig Judicial-Akt, og endelig konfirmeres af Kon-

4tgen. Overhoved maatte alt dette skee med den

<tydevsteForsigtighed, Overlæg og Upartiskhed, at

44det ikke skal ‘gaae med dette Slags Nybyggerie

ít
paa Fær0e, som det er gaaet med Rydningerne

4< i
Norge. For det f^rste og nu for Haanden,

4t
vil dog vel ikke blive videre herved at gjöre,

<tend at tilmelde Lavmanden , Landfogeden og

4<
Sorenskriveren Forslaget, og opgive dem, og

4<
især Landfogeden, som haverKongens Gods un-

ttder sin Administration , og best maa kjende

4tsamines Lejlighed, at undersdge underbaanden,

4l
hvorvidt dette Forslag kand være antageligt, og

<thvoiledes det kunde veere best at sætte i V erk.”
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Nr. 17.

G r a f l e t r.

H. S. E.

JOANNES ERICI.
GENTE. ISLANDUS.

NAT. D. XXXI. AUG. MDCCXXVIII.
MORT. D. XXIX. MART. MDCCLXXXVII.

VIR.

INDEFESSÆ. INDUSTRIÆ.
PROBATÆ. FIDEI.

MAGNÆ. ERUDITIONIS.
SUÆ. HONOS. PATRIÆ.

amico posuit

P. Fr. Suhm *

Vixit. Dum. Vixit.

Deo. Hegi. Et
fc

Patriæ.

at.

Sibi. Suisqve. jam. Decessit.

JOHANNES. ERICHSEN.

In. Academia Sorana. Juris. pridem. Professor.

deinde.

Collegii. Qvod 4 Rationes. Publici. Kegnoruni.

Ærarii. Curat. Inferioris. Primum.

Mox« Superioris. Ordinis. .Senator.

S. R. M. a. Conciliis. Conferentiæ. Et. Status.

Nec. Non. a. Bibliothecá. Regia. Majore.

Societatis. Scientiarum. Hafniensis. & Norvegicæ.

Sodalis. &c.
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Vir.

Tot. Officiis. Ac. Honoribus. Par. Et. Dignus.

Qvippe.

Doctus. Candidus. Strenuus.

Literis. Pariter. Atqve. Publicæ. Rei, Idoneus.

Ingenio. Ad. Magna. Et, Utilia. Qvævis, Natus.

Labore. Ferreus. Zelo, Igneus.

His. Tamen,

Ut, Sunt. Mortalia.

Fractus. Ante. Diem. Atqve. Confectus.

Fatis; Jam. Sevocantibus.

In. Hoc. Mundi, Proscenio, Niti, Patiqve. Desiit.

Hafniæ. d. XXIX. Mart. A.R. S. MDCCLXXXVII.
Ætatis. LIX.

Tu. Qvisqvis, Es. Viator.

Qvi. Dotes. Merita., Et. Abitum. Viri. NóstL

Vel. Miraris.

Tua. Qvæ, Refert. Inde. Discito.

Superæ. Vero. Sortis. Arcana. Qvæ; Frustra.

Rimabéris. Venerare.

Suum. Ule. Tantum . Et. Hactenus* Nunc..DediU

Tu. Tuum. Plus . Et. Ultra . Cogites.

Cineriqve.

Qvem, Nos. Calente. Lacryma. Sparsimus,

Bene. Precator.

Tli{orlacius).
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Adstas. Tumulo.

Viri. Incomparabilis.

JOANNIS. ERICI.
Nat. Prid. Kal. Sept. MDCCXXVIII.

Denat. IV. Kal. Apr. MDCCLXXXVII.
Fuit. Qvoad. Fata. Viresqve. Sinebant.

Justitia. Æqvitate. Constantia. Officii. Keligione.

FABRITIUS.
Moderatione. Frugalitate. Doctrina. Antiqvitatis.

Memoria.

ATTICUS.

Sed. Tandem. Exuvias. Assiduitate. Laborum.

Detritas. Curis. Ipse. Æger. Et. Attonitus.

Non. Alium. Qvod. Jussit. Socrates. Evergeten.

Exspectans. Sponte. Deposuit.

Funere. Ante. Diem. Mersus. Acerbo.

Sic. Rupto. Putamine. Ad. Supera. Et. Cœlestia.

Papilio. Evolavit.

Occidit. Non. Suo. Non. Parcarum.

Sed. Hominura. Sed. Bonorum.

Qvibus. Vivendo. Profuit. Judicio, Præcox.

0\ Raram. Sortem. •

Ab. Officio. Non. Vivendo. Sed. Enim. Moriendo.

Ðeficere. Qvisqvis. Es. Qvi. Iiæc. Legis.

Ito. In. Rem. Tuam. Et. Pia. Manes. Ericianos.

Voce. Vocato.

Utcunqve. Ferent. Hoc. Factum. Minores.

Vincet. Amor. Patriæ.

Et. Sortis. Humanæ. Fragilitas.

* * *

Qvantum. Mortalia. Pectora.Cœcæ.Noctis.Habent.

(Luxdorph .)
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Immoriali Memoriæ

JOHANNIS. ERICL
Statui æqve Civili ac Litterario

desideratissimi

:

* * *

Ingenio magnus, Virtutibus undiqve dives

Doctrina præstans, Consilioqve valens.

Gnavus in officiis, nam gessit pluria
,

et omni

Tempore sacra sibi qvæ data jussa memor.

Alloqvio dulcis, svasu sincerrimus, omnes

Instruxit ductu, mens modo recta
, suo.

Ingenuo Terræ nutrici junctus amore,

Ingenuo cunctis, junctus amore bonis.

Qvem dives geminis, qvem pauper laudibus ornat

Qvem puta virtutes, qvisqvis amavit, amat,

Huncnondum Senio victum, proh! Fata vocárunt

Ante diem damno, tristitiæqve suis

Sed lacrimis, casus qvibus has extorsit acerbus,

Parcite, Cura ferat, sit licet æqva, modum.
Et natale Solum! Tu cassum lumine luges

Qvi tibi dulce decus, præsidiumqve fuit.

Nam magnis æqvum meritis vix acía dederunt

Secula te Natum, qvæve futura dabunt

Alme Deus! laspas Patriæ spes erige, et ictam

Fulmine qvæ, monstra, jam medicina juveu

At Nostr.i casum memori qvi pectore versas,

\7

ita sit exemplo, et mors lacrymosa tibi.

Te tutum si stare putas, qvam sæpe memento,

Indignam subeat Sors male fida vicem.

0(lavsen\



Mors par est: per qvæ venit, díversa sunt;

in qvo desinit, unum est. Mors nulla major aut

minor cst. Habct enim eundem in omnibus

modum, fínisse vitam.

Scneca.
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